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คํานํา 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม รหัสวิชา SD55103 
เลมน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปนวิชาเอกบังคับ โดยจัดใหนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
สังคมช้ันปที่ 1 ทุกคนตองศึกษาเลาเรียน และนอกจากนี้ยังเปดเปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาตางๆ ที่สนใจลงทะเบียนเรียนดวย ซึ่งเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีจะเปนสื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความสําคัญที่จะทําใหผูเรียนสามารถเปนแนวทางในการศึกษาเรียนรูตลอดจน
สามารถคนควาเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนปญญาตอไปได  อันจะทําใหมีความรูและเจตคติตลอดจนทักษะที่
เก่ียวของกับประชากรศึกษาเพ่ือเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเปนพลวัตอยาง
เหมาะสม ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ผูเขียนไดเรียบเรียงเน้ือหาใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาทั้งหมด โดยไดแบงเน้ือหาออกเปน 
8 บท ประกอบดวย ประวัติความเปนมาและความรูเบ้ืองตนประชากร ขอมูลทางประชากรเพ่ือการ
พัฒนา ทฤษฎีทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย ภาวะการยายถิ่น องคประกอบที่สําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประชากร และผลกระทบและปญหาประชากร นโยบายประชากร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากร  
 เน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีผูเขียนไดศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา 
งานวิจัย สื่อตางๆ และจากประสบการณที่ไดอบรมสัมมนาในสถานท่ีตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน
ประสบการณจากการสอนวิชาประชากรศึกษาตอเน่ืองกันมาเปนเวลาหลายป แตอยางไรก็ตามขอมูล
ประชากรมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาผูเขียนจึงพยายามที่จะนํามาเสนอเพ่ือเปนตัวอยางประกอบ
ใหผูศึกษาไดเห็นภาพและเขาใจมากย่ิงขึ้น หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีจะ
ประโยชนตอนักศึกษาและผูที่สนใจตามสมควร 
 ขอขอบคุณเจาของผลงานทุกคนที่นํามาประกอบการเรียบเรียงในครั้งน้ี ทําใหเอกสาร
ประกอบการสอนเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี หากมีขอบกพรองผูเขียนขอนอมรับคําแนะนําจากผูรู
ตอไป 
 
    
 
         เกรียงไกร  ธุระพันธ 
           



สารบญั 
 
เร่ือง หนา 
คํานํา (1) 
สารบัญ (2) 
สารบัญตาราง (5) 
สารบัญภาพ (8) 
 
แผนบรหิารการสอนประจําบทท่ี 1 1 
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและความรู้เบือ้งต้นประชากรศึกษา 3 

ความเปนมาและความสําคัญของประชากรศึกษา 3 
ความหมายของประชากรศึกษา 5 
ขอบเขตของประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา   6 
ประชากรศึกษาจากอเมริกาสูเอเชีย    12 
ประวัติประชากรศึกษาในประเทศไทย   18 
โครงการประชากรศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 19 
จุดมุงหมายของประชากรศึกษา 23 
ประโยชนของประชากรศึกษา 23 
บทสรุป 24 
 

แผนบรหิารการสอนประจําบทท่ี 2 27 
บทที่ 2 ข้อมูลทางประชากรเพื่อการพัฒนา 29 

ความหมายของขอมูลทางประชากร 29 
แหลงขอมูลทางประชากร 30 
การเก็บรวบรวมขอมูลทางประชากรท่ีสําคัญ 31 
การนําเสนอขอมูลทางดานประชากร 43 
บทสรุป 50 

     
แผนบรหิารการสอนประจําบทท่ี 3 53 
บทที่ 3 ทฤษฎีทางประชากร 55 

แนวคิดเก่ียวกับประชากรในยุคแหงเหตุผล 55 
ทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม 58 
ทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา 59 
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     6.7 จํานวนผูลงทะเบียนสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน  
 จําแนกตามชวงอายุป พ.ศ. 2552-2558 153 
     6.8 จํานวนแรงงานตางดาวที่ขอจดทะเบียน ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 2558  จําแนกตามสัญชาติป พ.ศ. 2558 153 

6.9 จํานวนตางดาวคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทย  ประเภททั่วไป (มาตรา 9)  
 จําแนกตามสัญชาติป พ.ศ. 2553-2558 154 
     6.10 จํานวนตางดาวคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทย  ประเภทสงเสริมการลงทนุ  
  (มาตรา 12) จําแนกตามสัญชาติป พ.ศ. 2553-2558 155 
     7.1 จํานวนประชากรของโลกท่ีมากที่สดุ 20 ประเทศแรกป พ.ศ. 2560 165 
     7.2 จํานวนประชากรในกลุมประเทศอาเซียนป พ.ศ. 2558 166 
     7.3 จํานวนประชากรในประเทศไทยจาํแนกตามการสํามะโนประชากร   166 



(6) 

    สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่ หนา 

 7.4 จํานวนประชากรของประเทศไทย จํานวนตามภูมิภาคป พ.ศ. 2558 169 
     7.5 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัดภาคกลาง 169 
     7.6 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 170 
     7.7 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคเหนือ 170 
     7.8 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคใต 171 
     7.9 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ 2558 ทั้งประเทศ 172 
     7.10 จังหวัดที่มีประชากรเกินลาน เรียงจากมากไปหานอย จํานวน 21 จังหวัดป  
 พ.ศ. 2558 173 
     7.11 ความหนาแนนประชากร จําแนกตามการสํารวจสํามะโนประชากร  
 ระหวางป พ.ศ. 2453-2553 176 
     7.12 เปรียบเทียบความหนาแนนประชากร จําแนกตามภูมิภาคจากการสํารวจ 
 สํามะโนประชากร ระหวางป พ.ศ. 2543-2553 177 
     7.13 ความหนาแนนประชากร จําแนกตามจังหวัด ป พ.ศ. 2553 177 
     7.14 อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ จําแนกตามประเทศในกลุมอาเซียน  
 ระหวางป พ.ศ. 2503-2553 183 
     7.15 อัตราสวนพ่ึงพิงของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2543-2579 184 
     7.16 สถิติการจดทะเบียนสมรส จําแนกตามภาคประเทศไทย ระหวางป  
 พ.ศ. 2551-2556 187 
     7.17 สถิติการจดทะเบียนหยาคูสมรสจําแนกตามภาคประเทศไทยระหวางป  
 พ.ศ. 2551-2556 187 
     7.18 การศึกษาของประชากร จําแนกตามเพศเขตการปกครอง และภาคป พ.ศ. 2553 192 
     7.19 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ป ขึ้นไปที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน 
 นอกเวลาทํางาน จําแนกตามสาเหตุที่ไมอานหนังสือและกลุมอายุป พ.ศ. 2551 194 

 7.20 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ป ขึ้นไปที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียนนอกเวลา 
 ทํางาน จําแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อานและกลุมวัย พ.ศ. 2551 195 
     7.21 จํานวนและอัตราการอานหนังสือของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน จําแนกตามเพศ  
 เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2551  195 
     7.22 รอยละของประชากร จําแนกตามการมีช่ือในทะเบียนบาน เพศ และเขต 
 การปกครอง พ.ศ. 2553 197 
     8.1 แนวโนมรอยละของกลุมประชากรที่มีอายุ 65 ปขึน้ไป 207 
     8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยตามระดับสถานบริการภายใตกระทรวงสาธารณสุข 212 
     8.3 คาดประมาณความตองการและจํานวนกําลังคนดานสุขภาพที่จะมีในป พ.ศ. 2569 213 
     8.4 การต้ังเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 234 



(7) 
 

    สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่ หนา 

 8.5 การคาดประมาณอัตราเจริญพันธุรวมในป พ.ศ. 2570 235 
     8.6 ตัวช้ีวัดความจําเปนพ้ืนฐาน 240 
     8.7 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals: SDGs 242 



(12) 
 

แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รหัสวิชา SD55103    จํานวนหน่วยกิต  3(3-0-6) 

ชื่อวิชา  ประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม  SD55103 3(3-0-6) 
(Population Education for Social Development)   
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางประชากรศาสตรความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรกับ
การพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคมการศึกษากฎหมายผลกระทบของการพัฒนาที่จะมีผลตอ
แนวโนมประชากรและการศึกษาประชากรที่มีผลกระทบตอการวางแผนการพัฒนาประเทศในแตละ
ชวงของการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติและความเปนมาของวิชาประชากรศึกษา 
ในประเทศไทย 

2. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลทางประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับเก่ียวกับทฤษฎีทางประชากรศาสตรที่เก่ียวของ

กับภาวะประชากรทั้งสามภาวะ ประกอบดวย ทฤษฎีที่เก่ียวกับการเจริญพันธุ  ทฤษฎีที่เก่ียวกับการ
ตาย  ทฤษฎีที่เก่ียวกับการยายถ่ิน และสามารถนําไปประยุกตใชไดในการอธิบายปรากฏการณตางๆ 

ทางประชากรไดอยางเหมาะสม 

4. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะการเจริญพันธุและแบบแผนการเจริญพันธุ
ในประเทศไทยได 

5. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะการตายอันมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 

6. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะการยายถิ่นและแนวโนมการยายถิ่นของ
ประชากรในประเทศไทย 

7. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบประชากรที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ประชากร  

8. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบและปญหาประชากรและสามารถ
เสนอแนะวิธีการปองกันและแกไขไดอยางเหมะสม  ตลอดจนมีความรูความเขาใจนโยบายประชากร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  



(11) 

 

เนื้อหา 
 
บทที่  1   ประวัติความเป็นมาและความรูเ้บื้องต้นประชากรศึกษา   6 ชั่วโมง 

ความเปนมาและความสําคัญของประชากรศึกษา  
ความหมายของประชากรศึกษา   
ขอบเขตของประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา   
ประชากรศึกษาจากอเมริกาสูเอเชีย    
ประวัติประชากรศึกษาในประเทศไทย   
โครงการประชากรศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
จุดมุงหมายของประชากรศึกษา  
ประโยชนของประชากรศึกษา 
บทสรุป 

 
บทที่  2    ข้อมูลทางประชากรเพื่อการพฒันา     6 ชั่วโมง 
 

ความหมายของขอมูลทางประชากร 
แหลงขอมูลทางประชากร 
การเก็บรวบรวมขอมูลทางประชากรที่สําคัญ 
การนําเสนอขอมูลทางดานประชากร  
บทสรุป 

 
บทที่  3    ทฤษฎีทางประชากร       6 ชั่วโมง 

แนวคิดเก่ียวกับประชากรในยุคแหงเหตุผล 
ทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม  

ทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา  
แนวความคิดเก่ียวกับประชากรท่ีสัมพันธกับคณิตศาสตร  
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรท่ีสําคัญในปจจุบัน 

ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะเจริญพันธุ 
ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย 

ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการยายถ่ิน 

บทสรุป 
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บทที่  4    ภาวะเจริญพันธุ ์       6 ชั่วโมง 

ความหมายภาวะเจริญพันธุ 
ความหมายความสามารถในการมีบุตรและการสืบแทนพันธุ 
วิธีการวัดภาวะเจริญพันธุ 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุ 
แบบแผนภาวะเจริญพันธุและแนวโนมประชากรในประเทศไทย 
บทสรุป 

 
บทที่  5    ภาวะการตาย        6 ชั่วโมง 

ความหมายของศัพทที่เกี่ยวของกับการตาย 
วิธีการวัดอัตราตาย 
สาเหตุของการตาย 
ความแตกตางในเรื่องการตาย 
แบบแผนและการเปลี่ยนแปลงภาวะการตายในประเทศไทย 

  บทสรุป 
 
บทที่  6    ภาวะการย้ายถ่ิน       6 ชั่วโมง 

ความหมายของการยายถ่ินฐาน 
ประเภทของการยายถิ่น 
วิธีวัดภาวะการยายถ่ิน 
การตัดสินใจทีจ่ะยายถิ่น 
การยายถ่ินระหวางประเทศ 
การยายถ่ินภายในประเทศไทย 
แนวโนมและนโยบายเกี่ยวกับการยายถิ่นในประเทศไทย 
บทสรุป 

 
บทที่  7    องค์ประกอบที่สาํคัญในการเปลี่ยนแปลงประชากร   6 ชั่วโมง 

ขนาดของประชากร (Population  Size) 
การกระจายตัวของประชากร (Population  Distribution) 
ความหนาแนนของประชากร (Population Density) 
องคประกอบของประชากร (Population Composition) 

 บทสรุป 
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บทที่  8    ผลกระทบและปัญหาประชากร นโยบายประชากร  
        และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร     6 ชั่วโมง 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ปญหาประชากร 
นโยบายประชากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 

  บทสรุป 
   
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยาย 
2. เรียนเชิญวิทยากรบรรยาย 
3. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
4. แบงกลุมศึกษาคนควาเน้ือหาเพ่ิมเติมทั้งในหองและนําเสนอเปนรายงาน 
5. ศึกษาดูงานเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรู 
6. มอบหมายใหนักศึกษาหัวขอที่กําหนดภาคสนามและจัดทําเปนรายงาน 
7. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
8. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
9. ตอบคําถามทายบท 

 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. หนังสือ ตํารา บทความ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
4. แหลงเรียนรูและทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น 
5. กรณีศึกษา 
6. คําถามทายบท 
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การวัดผลและประเมินผล 
 1.คะแนนระหวางภาคเรียน     70 % 
  1.1 กิจกรรมเสริมประสบการณเรียนรู   10 % 
  1.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมรายวิชา   10 % 
  1.3 ศึกษาบทความประชากร    10 % 
  1.4 ตอบคําถามทายบท     10 %  
  1.5 ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษาขอมูลประชากร  20 % 
  1.6 การทดสอบยอย     10 % 
 2. คะแนนปลายภาคเรียน      30 % 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
 คะแนนระหวาง 80 – 100 ไดระดับ  A ดีเย่ียม 
 คะแนนระหวาง 75 – 79 ไดระดับ  B+ ดีมาก 
 คะแนนระหวาง 70 – 74 ไดระดับ  B ดี 
 คะแนนระหวาง 65 – 69 ไดระดับ  C+ ดีพอใช 
 คะแนนระหวาง 60 – 64 ไดระดับ  C พอใช 
 คะแนนระหวาง 55 – 59 ไดระดับ  D+ ออน 
 คะแนนระหวาง 50 – 54 ไดระดับ  D ออนมาก 
 คะแนนระหวาง 0 – 49  ไดระดับ  F ตก 
 
 
 
 

 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่  1 
ประวัติความเปนมาและความรูเบื้องตนประชากรศึกษา 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของประชากรศึกษา  
2. ความหมายของประชากรศึกษา   
3. ขอบเขตของประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา   
4. ประชากรศึกษาจากอเมริกาสูเอเชีย    
5. ประวัติประชากรศึกษาในประเทศไทย   
6. โครงการประชากรศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
7. จุดมุงหมายของประชากรศึกษา  
8. ประโยชนของประชากรศึกษา 

 
วัตถุประสงคทั่วไป 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับ ความเปนมาและความสําคัญของประชากร
ศึกษา ความหมายของประชากรศึกษาได 

2. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายประชากรศึกษาจากอเมริกา      
สูเอเชีย ประวัติประชากรศึกษาในประเทศไทย  โครงการประชากรศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยได 

3. เพ่ือใหผูศึกษาบอกจุดมุงหมายของประชากรศึกษา และประโยชนของประชากรศึกษาได 
 
  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเนื้อหาบทท่ี 1 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1. อธิบายความเปนมาและความสําคัญของประชากรศึกษาได  
2. บอกความหมาย ขอบเขตของประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษาได   
3. วิเคราะหสาเหตุและปจจัยการการนําวิชาประชากรศึกษาสูประเทศในเอเชียได 
4. อธิบายประวัติประชากรศึกษาในประเทศไทย และโครงการประชากรศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาได  
5. บอกจุดมุงหมายและประโยชนของวิชาประชากรศึกษาได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. ปฐมนิเทศรายวิชาเพ่ือแนะนําการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลใน
รายวิชาประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม 

2. บรรยายเนื้อหาประจําบทท่ี 1 นําเสนอโดยใช Power Point 
3. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 5 กลุม เพ่ือแตละกลุมอภิปรายประเด็นดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ความเปนและความสําคัญของประชากรศึกษา 
กลุมท่ี 2 ความสัมพันธของประชากรศาสตร ประชากรศึกษา และประชากรวิทยา 
กลุมท่ี 3 ศึกษาลักษณะประเทศในเอเชียท่ีดําเนินโครงการประชากรศึกษา 
กลุมท่ี 4 สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทในโครงการประชากรศึกษาในประเทศไทย 
กลุมท่ี 5 จุดมุงหมายและประโยชนของวิชาประชากรศึกษา 

4. ผูศึกษาสงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
5. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
6. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
7. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 1  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. หนังสือ ตํารา บทความ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. สังเกตจากการมีสวนรวมในการบรรยาย 
3. สังเกตการอภิปรายผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4. สังเกตจากการตอบคําถาม 
5. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท 

 



บทที่  1 
ประวัติความเปนมาและความรูเบื้องตนประชากรศึกษา 

 
 

ประชากรศึกษามีตนกําเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาดวยเหตุผลแหงความตระหนักใน
ปญหาประชากรท่ีจะเกิดข้ึนจากการเพ่ิมประชากรจึงจัดเนื้อหารายวิชาสําหรับนักเรียนและเยาวชนได
ศึกษาเพ่ือการปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงประชากรโดยมุงใหเรียนรูและ
ปรับพฤติกรรมของตนเอง วิชาดังกลาวไดรับความสนใจอยางแพรหลายในกลุมประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย โดยไดนําแนวคิดประชากรศึกษาไปวางโครงการและดําเนินงาน
ประชากรศึกษาอยางเปนทางการ เบื้องตน มีจํานวน 10 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย วิชาประชากร
ศึกษาเปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ34ให 34โอกาสเด็ก เยาวชน และผูใหญ ไดเรียนรูเก่ียวกับ องคประกอบและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประชากร  ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากร ซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพชีวิตของคน ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก ตลอดจนวิธีการตางๆ  
ท่ีจะชวยปองกันและแกไขภาวะประชากรใหสมดุล เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีสมดังปรารถนา  

 

ความเปนมาและความสําคัญของประชากรศึกษา 
 
 จากอดีตถึงปจจุบันขอมูลการศึกษาเก่ียวกับประชากรในภูมิภาคตางๆของโลกพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางประชากร การกระจายตัว
ของประชากร ตลอดจนจํานวนของประชากร  อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานภาวะ
ประชากรอันไดแก การเกิดหรือการเจริญพันธุ  การตาย และการยานถ่ิน  ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาใน
อดีตนักประชากรศาสตรไดทําการศึกษาและยืนยันถึงแนวโนมของการเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็ว   
 โดยการเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็วนั้นไดปรากฎอยางชัดเจนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึง
เรียกวาปรากฎการณนี้วา “Baby Boom” หรือปรากฎการณดานประชากรศาสตรท่ี ซ่ึงหมายถึง
ประชากรกลุมท่ีเกิดในชวงประมาณป พ.ศ. 2489-2507 โดยท่ีในยุคดังกลาวหลายๆ ประเทศท่ัวโลก
รวมท้ังประเทศไทยไดมีนโยบายท่ีเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเพ่ิมจํานวนประชากร เพ่ือ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาและฟนฟูประเทศหลังเหตุการณ สงคราม ประกอบกับความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทย ทําใหประชากรแตละประเทศไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะกลุมประเทศกําลังพัฒนา ไดแก ประเทศตางๆของทวีปเอเชีย แอฟริกา และกลุมประเทศ
ละตินอเมริกา มีประชากรเพ่ิมจาก 1,300 ลานคน ในป ค.ศ. 1950 มาเปน 2,000 ลานคน ในป 
ค.ศ. 1970 ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหความตองการดานตางเพ่ิมข้ึนอยางไรขีดจํากัด เชน ปริมาณความ
ตองการดานอาหาร ท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัย บริการดานท่ีอยูอาศัย การศึกษา การมีงานทํา ความ
ตองการสินคาบริการตางๆท่ีเพ่ิมข้ึน  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดยใชเทคโนโลยีถึงแมจะไดผล
ในระยะแรกก็ตาม แตในท่ีสุดก็จะถึงขีดจํากัดท่ีจะสามารถเพ่ิมผลผลิตไดอีกตอไป เนื่องจากจํานวน
ทรัพยากรแตละประเทศมีอยูอยางจํากัด จึงไมสามารถท่ีจะสนองความตองการสิ่งเหลานี้ไดอยาง
สมดุล ทําใหเกิดความขัดของในการดํารงชีวิตประจําวันและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
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ประชากรได  หากไมรีบดําเนินการทางประชากรในชวงเวลาท่ีเหมาะสมก็จะยิ่งทําใหทวีความรุนแรง
ของปญหาท่ีสูงข้ึน   
 นักประชากรศาสตรจึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมประชากร  และไดครุนคิดหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการท่ีจะชะลออัตราการเพ่ิมของประชากรลงได โดยใหลดลงอยางชาๆ ใหสมดุลกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอันจะเปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรไดอีกดวย จึงไดมีการประชุม
ปรึกษาหารือพรอมท้ังหาวิธีการแกไขและปองกันปญหาประชากรอันเปนผลสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงประชากรในดานตางๆ ซ่ึงการดําเนินการของแตละประเทศตางประสบปญหาท่ี
หลากหลายแตกตางกันออกไป  นักประชากรศาสตรท่ีสําคัญในสหรัฐอเมริกา คือ ฟลลิป เอ็ม.  
เฮาเซอร (Philip M. Hauser) เขาไดเขียนบทความเก่ียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรไวใน  
The Teacher College Record และไดวางเคาโครงและเนื้อหาสาระของประชากรศึกษาวาควร
ประกอบดวยอะไรบางหรือควรจะมีลักษณะเชนไร  ในท่ีสุดจึงไดพบวาวิธีทางการศึกษาเปนวิธีหนึ่งท่ี
จะชวยแก ไขและควบ คุมปญหาประชากรไดอย างมีประสิทธิภ าพ  ตลอดจนเรียกรองให
สถาบันการศึกษาของอเมริกามาสนใจเก่ียวกับโครงการประชากรศึกษา  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะประชากรของประเทศและองคประกอบท่ีทําใหประชากร
เปลี่ยนแปลงไป ตระหนักถึงภาวะประชากรท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา และ
สุขภาพอนามัย มีความรูเก่ียวกับการวางแผนชีวิตครอบครัวและสามารถนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง
เหมาะสม  มีความรูเก่ียวกับแผนโครงการประชากรศึกษาท้ังในและตางประเทศ และเกิดความรูสึก
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีท่ีจะตองรวมกันแกไขปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประชากร
อยางเหมาะสม 
 แนวคิดนี้ไดถูกเผยแพรใหรัฐบาลไดยอมรับและสนับสนุนใหมีการสอนวิชาประชากรศึกษา
ข้ึนในประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย  ดวยตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากการเพ่ิมของ
ประชากรอยางรวดเร็วจึงดําเนินนโยบายเก่ียวกับประชากรข้ึน โดยใชเครื่องมือตางๆ ท่ีรัฐบาลมีอยู 
ทํางานรวมกับภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน ในการใหความรูแกนักเรียนท้ังในและนอกระบบ
โรงเรียน สงเสริมการมีครอบครัวขนาดเล็ก โดยเสนอบริการการวางแผนครอบครัวใหแกประชาชน 
ทําใหอัตราการเกิดของหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดลดลงอยางรวดเร็วและอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรก็ไดลดลงดวย ซ่ึงก็มีผลกระทบตอหลายดานเชนจํานวนเด็กในวัยเรียนลดลงอยางรวดเร็ว 
สัดสวนครูกับนักเรียนไมสมดุลกัน  จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง  แนวโนมประชากรสูงวัยสูงข้ึน
อันเนื่องจากประชากรยุค Baby Boom กําลังเคลื่อนตัวเขาสูวัยผูสูงอายุและกําลังจะเกษียณอายุจาก
การทํางาน  ฯลฯ  
 อยางไรก็ตามประชากรทุกคนตองเผชิญปญหาสืบเนื่องจากประชากรท้ังสิ้นท้ังในระดับ
ปจเจกบุคคลทุกกลุมชวงวัย ระดับสังคม ระดับประเทศชาติ และระดับโลก ซึ่งโจทยท่ีสําคัญมากท่ีสุด
ภาวะประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปคือจะพัฒนาประชากรท่ีมีอยูใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดอยางไร  ซ่ึงเปน
ความทาทายท้ังในตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ รัฐบาล  และองคกรระหวาง
ประเทศ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนทุกหนวยท่ีมีบทบาทดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตองหา
รูปแบบและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมตอไป 
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 ดังนั้นเนื้อหาในรายวิชาประชากรศึกษาการพัฒนาสังคม จึงมีความสําคัญและจําเปนท่ีควร
แกการทําความศึกษาใหเขาใจ และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเพ่ือลดปญหาประชากรท่ีอาจเกิดข้ึนได  
ดังรายละเอียดท่ีจะแสดงในแตละบทตอไป 

 
ความหมายของประชากรศึกษา 
 ยูเนสโก1  (2516: 8)  ไดใหความหมาย ประชากรศึกษา คือ โครงการจัดการศึกษาท่ีจัด
ข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับภาวะประชากรในครอบครัว ชุมชน ประเทศ และโลก โดยมี
จุดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดทัศนคติในทางรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติอยางมีเหตุผลตอภาวะประชากร
นั้นๆ 
 วิศิษฐ  ประจวบเหมาะ  (2516)  ไดใหความหมาย ประชากรศึกษา หมายถึง การเรียน
การอสนใหนักเรียนหรือผูเรียนเขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากร ผลท่ีติดตามมา วิธีการแกไข
และปองกันปญหาเพ่ือนําไปสูการตัดสินท่ีเหมาะสมของผูเรียน ในอันท่ีจะแกไขปองกันปญหา
ประชากรและมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 โดนอลด ชอลส2  (2519: 9)  ไดใหความหมาย ประชากรศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทางการศึกษาท่ีมุงหวังจะชวยใหบุคคลท่ีไดเรียนรู เก่ียวกับประชากรและผลสืบเนื่องของการ
เปลี่ยนแปลงประชากร รวมท้ังปญหาท่ีเก่ียวของท่ีมีผลตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และโลก 
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความตระหนักในการเพ่ิมพูนความรูแลละสรางทัศนคติ และการปฏิบัติตนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 ศิริ  ฮามสุโพธิ์  (2539: 7)  ไดใหความหมาย ประชากรศึกษา หมายถึง การให
การศึกษาเก่ียวกับภาวะประชากร การเปลี่ยนแปลงภาวะประชากรและผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภาวะประชากรนั้นแกบุคคลท่ัวไป โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความตระหนักและเกิดเจตคติในทาง
รับผิดชอบตลอดจนมีพฤติกรรมทางประชากรท่ีเหมาะสม  
 ทัศนีย  ทองสวาง  (2544: 20)  ไดใหความหมาย ประชากรศึกษา คือ โครงการท่ี
เก่ียวกับประชากร เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทัศนคติ รูสึกในการรับผิดชอบและตัดสินใจปฏิบัติอยางมี
เหตุผลเหมาะสมกับภาวะประชากร 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา ประชากรศึกษา การใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชากร ภาวะประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ประชากร และแนวทางการปองกันและแกไขปญหา ท้ังในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตลอดถึงการสรางความตระหนักรูและรับผิดชอบรวมกันเก่ียวกับประชากรในฐานะพลเมืองในสงัคม 
  
 
 

1 แปลโดย ยุพา   อุดมศักด์ิ.  (2517).  ประชากรศึกษากับคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพมหานคร:  วิทยาลัยวิชาการศึกษาและกรมการฝกหัดครู. 
2 แปลโดย ประภาเพ็ญ  สวุรรณ.  (2519).  “แนวคิดทางประชากรศึกษา”  หนังสืออุเทศประชากรศึกษา.  โครงการประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ขอบเขตของประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา 
 

กอนท่ีจะมาเปนประชากรศึกษา มีความสัมพันธกับ  คําวา ประชากรศาสตร 
(Demography)  คําวา สารศึกษาประชากร (Population Studies) และ คําวา ประชากรศึกษา 
(Population Education)  ซึ่งท้ัง 3 คํานี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.ประชากรศาสตร (Demography)  เปนการศึกษาถึงขนาด (Size) การ
กระจาย (Distribution) และองประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
และองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ซ่ึงองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ไดแก ภาวะท้ัง 3 อยาง คือ  ภาวะเจริญพันธุหรือการเกิด  ภาวะการตาย และภาวการณยายถ่ิน 
ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม (Philip M.Hauser and Otis Dudley, Duncan อางใน 
ศิริ ฮามสุโพธิ์, 2539: 3) ซ่ึงประชากรศาสตรมีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น คือ การศึกษาเก่ียวกับ
ขนาดของประชากร  การศึกษาเก่ียวกับการกระจายของประชากร การศึกษาเก่ียวกับองคประกอบ
ประชากร และการศึกษาองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร ดังภาพท่ี 1.1  

 
ภาพท่ี 1.1 ขอบเขตการศึกษาประชากรศาสตร 

 
   
  จากภาพท่ี 1.1 จะเห็นไดวา ประชากรศาสตรท่ีศึกษาเก่ียวกับ 

1. ขนาดของประชากร คําวา ขนาด หมายถึง จํานวนหนวยในการนับประชากร เชน 
จํานวนคน ซ่ึงจะเปนการศึกษาใหทราบวา ณ พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมีขนาดประชากรเทาใด ใหญหรือเล็ก
กวาอดีต และจะมีขนาดทาใดในอนาคต  

2. การกระจายตัวของประชากร คําวา การกระจาย หมายถึง การจัดกลุมของ
ประชากรในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ซ่ึงจะเปนในลักษณะทางภูมิศาสตรหรือเขตท่ีอยูอาศัยก็ไดในเวลาท่ีกําหนด 

การเปล่ียนแปลง
ทางประชากร 

องคประกอบ
ประชากร 

การกระจายของ
ประชากร 

ขนาดของ
ประชากร 

ประชากร 
ศาสตร 
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เชน  ภูมิภาค กลุมยุทธศาสตรจังหวัด จังหวัด เขตอุตสาหกรรม เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ  เขตชาน
เมือง เขตเมือง เขตชนบท สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการกระจายตัวดังกลาว 

3. องคประกอบประชากร เปนการศึกษาถึงคุณลักษณะตางๆ ของประชากรท่ี
รวมกัน ณ พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รายได อาชีพ  
เปนตน 

4. องคประกอบการเปลี่ยนแปลงประชากร คําวา การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
หมายถึง การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนประชากรท้ังหมด ซ่ึงไดแก การเกิด การตาย และการยาย
ถ่ิน หรือประชากรในโครงสรางบางสวน ซ่ึงไดแก การกระจายตัวของประชากรตามเพศและอายุ   
ซึ่งองคประกอบดังกลาวจะมีผลใหประชากรในพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 

อย า งไร ก็ ต ามปรากฏ ว า ได มี นั ก วิ ช าการห ลายท าน ได พ ยายามจะแยก
ประชากรศาสตร (Demography) กับการศึกษาประชากร (Population Studies) ออกจากกัน โดย
พยายามจํากัดความวาประชากรศาสตรเนนหนักเฉพาะทางดานการคํานวณตัวเลข สถิติเทานั้น การ
พยายามจํากัดขอบเขตของประชากรศาสตรไวแคเปนเรื่องของการคํานวณตัวเลขสถิติดังกลาวจึงไม
เปนการถูกตองและไมเปนท่ียอมรับของนักประชากรโดยท่ัวไป เพราะจะพบวาสามารถจําแนก
ประชากรศาสตรได 2 ภาค คือ ภาคพรรรณนา (Descriptive Demography) และภาคคณิตศาสตร 
(Mathematical Demography) (ชัยวัฒน ปญจพงษ และคณะ, ม.ป.ป: 4)  
  1. ประชากรศาสตรภาคพรรณนา (Descriptive Demography) ไดแก การศึกษา
เก่ียวกับจํานวนประชากร  การเปลี่ยนแปลงประชากร การกระจายตัวประชากร องคประกอบหรือ
คุณลักษณะตางๆ ของประชากร เปนตน  และมีความจําเปนตองใชขอมูลประชากร ไดแก ขอมูลเรื่อง
การเกิด การตาย การยายถ่ิน อายุ เพศ ฯลฯ เพ่ือใชประกอบการอธิบายขอมูลตางใหเกิดความ
นาสนใจตอไป 
  2. ประชากรศาสตรภาคคณิตศาสตร (Mathematical Demography)  ไดแก 
การศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรของประชากรในเชิงสถิติ และคิดคนหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร (Mathematical  Model) และสูตรตางๆ ตลอดจนการปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลทางประชากรใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน มีความนาเชื่อถือ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สรุปประชากรศาสตร เปนการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) 
และองคประกอบของประชากร (Composition) การเปลี่ยนแปลงประชากรดานภาวะเจริญพันธุหรือ
การเกิด  ภาวะการตาย และภาวการณยายถ่ิน โดยใชประชากรศาสตรภาคพรรณนา (Descriptive 
Demography) และภาคคณิตศาสตร (Mathematical Demography) อธิบายผลจากการศึกษา
ขอมูลตางๆ 
 

2. ประชากรวิทยา (Population Studies)  หรืออีกชื่อท่ีเห็นตามหนังสือหรือ
บทความตางๆ คือ  สารศึกษาประชากร ซ่ึงเปนคําท่ีมีขอบเขตคําอธิบายเหมือนกัน ไดแก การศึกษา
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เชน การศึกษาเก่ียวกับตัวแปรทางดาน
เศรษฐกิจ  ทางดานสังคม ทางดานการเมืองการปกครอง หรือตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือหา
อรรถาธิบายในเชิงเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน นั่นคือประชากรวิทยาจะมีประชากรศาสตรเปน
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แกนกลาง ประกอบดวยสาเหตุ การเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร และผลสืบเนื่อง เชน การศึกษา
ระดับการศึกษากับอัตราการเจริญพันธุมีความสัมพันธกันหรือไม  การศึกษาสถานภาพการสมรสกับ
อัตราการตายของประชากรวามีความสัมพันธกันหรือไม หรือ การศึกษาขนาดของครอบครัวกับการ
ตัดสินใจยายถ่ินวามีความสัมพันธกันหรือไม เปนตน ผลจากการศึกษาจะทําใหทราบวาตัวแปรอะไร
เปนเหตุ ตัวแปรอะไรท่ีเปนผล ซ่ึงสามารถนําไปศึกษาตอใหคมชัดลึกมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไป
พัฒนาหรือแกไขปญหาในประเด็นท่ีควรไดรับการแกไขใหดียิ่งข้ึนตอไป ดังนั้นประชากรวิทยาจึงเปน
สาขาวิชารวม หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ท่ีตองอาศัยองคความรูจากศาสตรตางๆมาเปน
แนวทางในการศึกษาและอธิบายเขาดวยกันอยางแยกกันมิได เชน เนื้อหาทางดานเศรษฐศาสตร 
สังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร ชีววิทยา และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  ดังภาพท่ี 1.2  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.2 แสดงขอบเขตการศึกษาประชากรวิทยา 
 

สรุปประชากรวิทยา คือ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปรากฏการณทาง
ประชากรกับภาวะอ่ืนๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ฯลฯ ท่ีกําหนด
เป นของเขตศึกษา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และองคความรู สหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) 

3. ประชากรศึกษา (Population Education) เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือ34ให 
โอกาสเด็ก เยาวชน และผูใหญ ไดเรียนรูเก่ียวกับ องคประกอบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร  ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากร ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตของคน ท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก ตลอดจนวิธีการตางๆ ท่ีจะชวยปองกันและแกไขภาวะ
ประชากรใหสมดุล เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีสมดังปรารถนา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือกอใหเกิดผล
คือ ทัศนคติในทางรูสึกรับผิดชอบตอภาวะประชากร รูจักตัดสินใจปฏิบัติการดวยวิจารณญาณ เพ่ือ
ปองกัน หรือแกไขภาวะประชากรในสิ่งท่ีไมพึงประสงค  โดยอยางยิ่งใหผูเรียนเขาใจและตระหนักรูใน
เรื่องตางๆ ดังนี้ ภาพท่ี 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหต ุ

ภาวะประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะการณ 

• ภาวะการเกิด 

• ภาวะการตาย 

• ภาวะการยายถ่ิน 

 

 

ผลสืบเน่ือง 

โดยอาศัยองคความรูของสหวิทยากร (Interdisciplinary)  
โดยกระบวนการวิทยาศาสตร 
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ภาพท่ี 1.2 จุดมุงหมายหลักในประชากรศึกษา 

 
 

  สรุปประชากรศึกษาเนนการใหความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักรูความ
รบัผดิชอบรวมกันเก่ียวกับภาวะประชากร โดยผานกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมกับ
วัยของผูเรียนท้ังในระบบโรงเรียน การเรียนนอกระบบ และประชาชนท่ัวไป และทําใหเขาใจวา
เนื้อหาวิชาประชากรศึกษา (Population Education)  สวนใหญมาจากวิชาประชากรศาสตร 
(Demography) และประชากรวิทยา (Population Studies) และมีความสัมพันธกัน ดังนั้นจึงเปน
แนวทางนําไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน  หรือโครงการอบรมสอดคลองกับกลุมผูเรียนเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึนตอไป ดังภาพท่ี 1.4 
 
 
 
 

ภาวะประชากรที่มีผล
ตอภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม การศึกษา และ

สุขภาพอนามยั 

การวางแผนชีวิต
ครอบครวัศึกษาและ

สามารถนําไปปฏิบตัิได
อยางถูกตองเหมาะสม 

ภาวะประชากรของ
ประเทศและ

องคประกอบที่ทําให
ประชากรเปลีย่นแปลง 

เกิดความรูสึก
รับผิดชอบในฐานะเปน

พลเมืองดีโดยใช
มาตรการที่เหมาะสม 

แผนและโครงการ
ประชากรศึกษาของ

ประเทศไทยและ
ตางประเทศ 

มีความรู 
มีเจตคต ิ
มีทักษะ 
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ภาพท่ี 1.3  แสดงความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา 
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2539: 8) 

ประชากรศึกษา 
(Population Education) 

กระบวนการทางการศึกษา 

ความสัมพันธ (ความสมดุล - สาเหตุ - ผลสืบเนื่อง) 

ผลกระทบตอสภาพทางเศรษฐกจิ - สังคม 
ของบุคคล ชมุชน ประเทศ และโลก 

 

     - ภาวะประชากร 
- ขนาดประชากร 
- การกระจายตวัของ
ประชากร 
- องคประกอบประชากร 
- โครงสรางประชากร 
- การเปลยีนแปลง
ประชากร 

 

 

- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสงัคม 
- ฯลฯ 

ความรูความเขาใจ 

ทัศนคติ ความตระหนัก 

การตัดสินใจ 

ปฏิบัติการ 

คุณภาพ
ชีวิต 

คุณภาพ
ชีวิต 

ประชากรศาสตร (Dem
ography) 
 

ประชากรวิทยา (Population Studies) 
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 สําหรับความแตกตางของวิชาประชากรศาสตร  (Demography)  ประชากรวิทยา 
(Population  Studies) และประชากรศึกษา (Population Education) สามารถพิจารณาความ
แตกตางไดใน 3 ประเด็น คือ เนื้อหา  วิธีการสอน และผูเรียน  
 จะเห็นไดวาเนื้อหาประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา มีความเก่ียวของ
สัมพันธ  แตวิธีการเรียนการสอนและผูเรียนของแตละวิชาพบวา ผูเรียนประชากรศาสตรประชากร
วิทยามักเปนผูใหญ ท่ีเรียนในระดับอุดมศึกษาซ่ึงคุนเคยวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย แต
ประชากรศึกษาผูเรียน ไดแก ประชาชนท่ัวไปทุกเพศทุกวัน ดังนั้นวิธีการเรียนการสอนจึงตอง
เปลี่ยนไปตามสภาพผูเรียนและข้ึนอยูกับภาวะประชากร นโยบายประชากรและปรัชญาการศึกษาของ
แตละประเทศ แตก็มีลักษณะเนนกระบวนการแกปญหาเพ่ือเสริมสรางความตระหนักและตัดสินใจ
เพ่ือสนองตอบภาวะประชากรอยางเหมาะสม (ดุษฎี อายุวัฒน, 2558: 11) ดังภาพท่ี 1.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.5  ความแตกตางระหวางประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา 
 

ภาพท่ี 1.4  แสดงความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร ประชากรวิทยา และประชากรศึกษา 
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก (ดุษฎี อายุวัฒน, 2558: 11) 

 
 
 
 

ประชากรศาสตร 
(Demography) 

ประชากรวิทยา 
(Population Studies) 

ประชากรศึกษา 
(Population) 

Ed i ) 

ตัวแปรดานประชากร 
(Demographic  Variable) 

ตัวแปรดานประชากร 
(Demographic  Variable) 

ตัวแปรดานเศรษฐกิจ และสังคม 
(Socio – Economic  Variables) 
Non- Demographic Variable 

กระบวนการ 
(Process) 

เน้ือหา 
(Content) 
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ประชากรศึกษาจากอเมริกาสูเอเชีย 
 
 จุดเริ่มตนของแนวคิดประชากรศึกษา (Population Education)  ไดเกิดข้ึนเปนครั้ง
แรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นไดจากการท่ีสํานักงานอางอิงประชากร (The Population 
Reference Bureau) แหงสหรัฐอเมริกา โดยหนวยงานนี้ไดใหขอมูลทางดานประชากรและการเพ่ิม
ประชากรอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2472 โดยมีวัตถุประสงคท่ีมุงพัฒนากลุมเปาหมายหลัก คือวัยเด็ก 
วัยรุน  การวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ เพศ สุขภาพ โลกความไมเสมอภาค และ
ความยากจน การอพยพ ฯลฯ  เพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษยเก่ียวกับประชากร โดยภารกิจ
หลักคือบริการ การศึกษาวิจัย สํารวจขอมูลเก่ียวกับประชากรดานตางๆ  ฯลฯ (สํานักงานอางอิง
ประชากรของสหรฐัอเมริกา, 2560: ออนไลน) 
  นักประชากรศาสตรท่ีสําคัญ ไดแก ฟลลิป เอ็ม. เฮาเซอร (Phillip M. Hauser) สลอน  
เวยแลนด (Sloan Wayland)  โอซ่ี  ซิมมอนส (Ozzie Simmons) และโนเอล  เดวิด  เบอรเลสัน 
(Noel David Burleson) ฯลฯ  แตบุคคลท่ีชี้ใหเห็นความสําคัญและจําเปนของประชากรศึกษา คือ 
ฟลลิป เอ็ม. เฮาเซอร (Philip M.Hauser) เขาไดเขียนบทความเก่ียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไวใน The Teacher College Record โดยไดพัฒนาวิชาประชากรศาสตรลงในหลักสูตร
ของโรงเรียน กําหนดเคาโครงและเนื้อหาสาระของประชากรศึกษา จนกระท่ังป ค.ศ. 1962  
ก็สามารถผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนประชากรศึกษาในโรงเรียนข้ึนเปนผลสําเร็จ เพ่ือให
สอดคลองสถานการณเปนคนแรก สวนบทบาทของนักศึกษากรศาสตรทานอ่ืนอยาง สลอน  เวย
แลนด (Sloan Wayland)  ไดเสนอใหมีการเผพแรและแนะนําใหประชากรจระหนักถึงปญหา
ประชากร โดยมีความเปนวาควรให มีการสอนประชากรศึกษาข้ึนในโรงเรียน ป  ค.ศ. 1966  
ท้ังนี้ประชากรสวนใหญของประเทศจะอยูในวัยเรียน หรือจัดอยูในกลุมเยาวชนถึงรอยละ 40 ของ
ประชากรท้ังประเทศ  สวนโอซ่ี  ซิมมอนส (Ozzie Simmons) ไดเนนใหเห็นถึงความสําคัญของวิธี
การศึกษาทางประชากรท่ีจะทําใหคนรุนหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม คานิยมท่ีเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอประเทศในอนาคต และ โนเอล  เดวิด  เบอรเลสัน (Noel David Burleson) มี
บทบาทเปนผูดําเนินงานโครงการประชากรศึกษาในป ค.ศ. 1968 ท่ีสําคัญท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา 
(โนเอล  เดวิด  เบอรเลสัน  อางอิงใน ทัศนีย  ทองสวาง, 2544: 2-3)  
  ถึงแมวาสหรัฐอเมริกาในฐานะผูริเริ่มโครงการประชากรกอนประเทศใดๆ ในโลก แต
พบวาโครงการประชากรศึกษาไมเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องมาจาก
ประชาชนสวนใหญมีความสนใจนอย แตพบวากลุมประเทศกําลังพัฒนาไดสนใจแนวคิดโครงการ
ประชากรศึกษาเปนอยางมากและนําไปเผยแพรอยางกวางขวาง  ดังภาพท่ี 1.6  
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ภาพท่ี 1.5  ประเทศในทวีปเอเชียท่ีดําเนินโครงการประชากรศึกษา 

 
  จากภาพ 1.5 แสดงใหเห็นถึงประเทศตางๆ ในแถบทวีปเอเชีย ไดนําแนวคิดประชากร
ศึกษาไปวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ เบื้องตน มีจํานวน 10 ประเทศ 
ตามลําดับดังตอไปนี้ (โนเอล เดวิด เบอรเลสัน อางอิงใน ทัศนีย ทองสวาง, 2544: 3)  โดยแตละ
ประเทศมีขอมูลพ้ืนฐานพอสังเขปดังนี้ 
  1. ประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) เปนประเทศแรกของทวีปเอเชียท่ีได
วางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ ในป พ.ศ. 2511 ปจจุบันเปนประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียใต มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรดประเทศอิหราน ทางทิศใตและตะวันออกติด
ปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติรกเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน สวนทางทิศตะวันออกสุด
ติดประเทศจีน อัฟกานิสถานเปนประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเลระหวางการลมตอลิบานโดยการรุกราน
อัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกา และความสําเร็จของโลยา จีรกา ในป พ.ศ. 2546 ชาวตะวันตกเรียก
อัฟกานิสถานวา Transitional Islamic State of Afghanistan อยางไรก็ดี ภายใตรัฐธรรมนูญของ
อัฟกานิสถานฉบับปจจุบัน ประเทศนี้เรียกวา สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในปจจุบันเปนหนึ่งใน
ประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก   
  2. ประเทศอินเดีย (India) หรือชื่อทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)  
เปนประเทศท่ี 2 ท่ีไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ พ.ศ. 2511 
ปจจุบันต้ังอยูในทวีปเอเชียใต เปนพ้ืนท่ีสวนใหญของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเปนอันดับท่ีสอง
ของโลก และเปนประเทศประชาธิปไตยท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ่ง
พันลานคน มีภาษาพูดแปดรอยภาษาโดยประมาณ ดานเศรษฐกิจ อินเดียมีอํานาจการซ้ือมากเปน
อันดับท่ีสี่ของโลก ท้ังนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพมา ทางตะวันตกเฉียงใตจรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออก
เฉียงใตติดศรีลังกา ลอมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก นอกนั้นยังมีเขต
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แดนทางทะเลตอเนื่องกับนานน้ําไทย พมา และอินโดนีเซีย และดวยพ้ืนท่ี 3,287,590 ตารางกิโลเมตร 
อินเดียจึงเปนประเทศท่ีใหญท่ีสุดอันดับ 7 ของโลก  
  3. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา เกาหลี
ใต (South Korea) เปนประเทศในเอเชียตะวันออก ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษา
อยางเปนทางการ พ.ศ. 2513  ปจจุบันมีพ้ืนท่ีครอบคลุมสวนใตของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทาง
เหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุนตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตโดยมีทะเลญี่ปุนและชอง
แคบเกาหลีก้ันไว  ประชากรประมาณ 49,979,000 คน มีเชื้อสายมาจากเกาหลี จีน ฟลิปปนส และ
เชื้อสายอ่ืนๆ อีก  ประเทศเกาหลีแทบจะไมมีชนชาติอ่ืนนอกจากคนเกาหลีเอง แตก็มีชาวจีนประมาณ  
3 หม่ืนคน ซ่ึงอยูตามเขตเมืองหลวงมาชานานแลว และยังมีชาวฟลิปปนสอีก 72,000 คน   
  4. อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic 
Indonesia) เปนหมูเกาะท่ีใหญท่ีสุดในโลก ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปน
ทางการ พ.ศ. 2513 ปจจุบันต้ังอยูระหวางคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย และระหวาง
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนยีวหรือกาลี
มันตัน (Kalimantan) ประเทศปาปวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีเรียน (Irian) และประเทศติมอร-
เลสเตบนเกาะติมอร (Timor) จํานวนประชากรท้ังหมด 251,170,193 คน โดยการประมาณการของ
สหประชาชาติ อินโดนีเซียเปนประเทศหมูเกาะขนาดใหญท่ีสุดในโลกมีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมดประมาณ 
1,826,440 ตารางกิโลเมตร มีประมาณ 17,000 เกาะ พ้ืนท่ีกวา 70% ไมมีผูคนอาศัย มีภูเขาสูงตาม
เทือกเขาท่ีมีความสูงมากอยูตามเกาะตางๆ ตามบริเวณเขามักมีภูเขาไฟและมีท่ีราบรอบเทือกเขาชาย
เกาะมีความสูงใกลเคียงกับระดับน้ําทะเล ทําใหมีท่ีราบบางแหงเต็มไปดวยหนองบึงใชประโยชนไมได 
ประเทศอินโดนีเซียมีผูนับถือศาสนา แบงไดดังนี้ ศาสนาอิสลาม 87.2% ศาสนาคริสต 9.9% ศาสนา
ฮินดู 1.7% ศาสนาพุทธ 0.7% ลัทธิขงจื๊อและศาสนาอ่ืนๆ 0.2%  
  5. ประเทศไทย (Thailand) มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรไทย (Kingdom 
of Thailand)  ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ พ.ศ. 2514  ปจจุบัน
ต้ังอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนดานตะวันออก
ติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใตเปนแดนตอแดนประเทศมาเลเซียและอาวไทย ทิศตะวันตก
ติดทะเลอันดามันและประเทศพมา และทิศเหนือติดประเทศพมาและลาว มีแมน้ําโขงก้ันเปนบางชวง  
มีขนาดใหญเปนอันดับท่ี 50 ของโลก มีเนื้อท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรมากเปน
อันดับท่ี 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ลานคน  กับท้ังยังเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม  โดยมีรายได
หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ จีดีพีของประเทศ ซ่ึงมีมูลคาราว 432,898 ลานดอลลาร
สหรัฐ ตามท่ีประมาณใน พ.ศ. 2560 เศรษฐกิจของประเทศไทยนับวาใหญเปนอันดับท่ี 26 ของโลก   
  6. ประเทศฟ ลิปปนส (Philippines) หรือชื่อทางการวา สาธารณรัฐฟลิปปนส 
(Republic of the Philippines) ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ 
พ.ศ. 2514  ปจจุบันเปนประเทศเอกราชท่ีเปนหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ต้ังอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ประกอบดวยเกาะ 7,641 เกาะ เมืองหลวงของประเทศคือมะนิลา สวน
เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดคือนครเกซอน มีจํานวนประชากรประมาณ 105,000,000 คน  ฟลิปปนส
เปนประเทศท่ีมีประชากรนับถือศาสนาคริสตมากท่ีสุด 92.9% จําแนกเปนนิกายโรมันคาทอลิก 
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82.9%   นิกายโปรเตสแตนต 10%  รองลงมาตามลําดับคือ ศาสนาอิสลาม 5.6%  ศาสนาฮินดู  1%  
และศาสนาอ่ืนๆ 0.5%   
  7. ประเทศไตหวัน (Taiwan) ชื่อทางการวา สาธารณรัฐจีน (Republic of China)  
เปนรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ 
พ.ศ. 2514 ปจจุบันประกอบดวยเกาะใหญ 5 แหง คือ จินเหมิน ไตหวัน เผิงหู  หมาจู  และอูชิว กับ
ท้ังเกาะเล็กเกาะนอยอีกจํานวนหนึ่ง ทองท่ีดังกลาวเรียกรวมกันวา "พ้ืนท่ีไตหวัน" ไตหวันมีลักษณะ
เปนกลุมเกาะ ทําใหภูมิประเทศติดกับทะเล ไมติดกับประเทศใดเลย หางจากเกาะไปทางทิศเหนือและ
ทิศตะวันตกเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใตเปนประเทศฟลิปปนสและทะเลจีนใต สวนทิศ
ตะวันออกเปนมหาสมุทรแปซิฟก กรุงไทเปเปนเมืองหลวง ซึ่งเปนเขตปกครองท่ีจัดต้ังข้ึนใหม มี
ประชากรหนาแนนท่ีสุดในเวลานี้ ไตหวันเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 14 ของโลก 
หนวยเงินตราท่ีใช คือ ดอลลารไตหวัน ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญมีจํานวนนอย แตเปนประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นสูงเนนการผลิต ประเทศไตหวันมีพุทธศาสนิกชน 8,086,000 คน (35.1%) ศาสนิกชน
เตา 7,600,000 คน (33.0%) คริสตศาสนิกชน 903,000 คน (3.9%) โดยเปนโปรเตสแตนต 605,000 
คน (2.6%) และโรมันคาทอลิก 298,000 คน (1.3%) และศาสนิกชนลัทธิอนุตตรธรรม 810,000 คน 
(3.5%) เปนตน  
  8. ประเทศอิหราน (Iran) มีชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอิสลามอิหรานเปน
ประเทศในเอเชียตะวันตก ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ 
พ.ศ. 2515 ปจจุบันมีเขตแดนติดกับประเทศอารมีเนีย สาธารณรัฐนากอรโน-คาราบัคและ
อาเซอรไบจาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดประเทศคาซัคสถานและรัสเซียโดยมีทะเลแคสเปยนค่ัน
ติดประเทศเติรกเมนิสถาน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานทาง
ทิศตะวันออกติดอาวเปอรเซียและอาวโอมานทางทิศใต และติดประเทศตุรกีและอิรักทางทิศตะวันตก
มีพ้ืนท่ีดินแดน 1,648,195 ตารางกิโลเมตร เปนประเทศใหญท่ีสุดอันดับท่ีสองในตะวันออกกลางและ
อันดับท่ี 18 ในโลก มีประชากร 78.4 ลานคน มากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 17 ของโลก เปนประเทศเดียวท่ี
มีชายฝงทะเลแคสเปยนและมหาสมุทรอินเดีย ประเทศอิหรานมีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตรมาชา
นานเนื่องจากท่ีต้ังอยูในกลางยูเรเชียและเอเชียตะวันตก และอยูใกลกับชองแคบฮอรมุซ มีกรุง
เตหะรานเปนเมืองหลวงและนครใหญสุดของประเทศ ตลอดจนเปนศูนยกลางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจชั้นนํา อิหรานเปนประเทศนําภูมิภาคและอํานาจปานกลางท่ีสําคัญ มีอิทธิพลพอสมควรใน
ความม่ันคงทางพลังงานระหวางประเทศและเศรษฐกิจโลกจากการมีปริมาณเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ
สํารองขนาดใหญ ซ่ึงมีปริมาณแกสธรรมชาติสํารองมากท่ีสุดในโลกและมีน้ํามันสํารองท่ีพิสูจนแลว
มากท่ีสุดเปนอันดับสี่ มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสะทอนบางสวนจากการมีมรดกโลกของ
ยูเนสโก 19 แหง ซึ่งมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 4 ในทวีปเอเชียและ 12 ในโลก  
  9.  ศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการวา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
ศรีลั งกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)  ได วางโครงการและดํ าเนิ น งาน
ประชากรศึกษาอยางเปนทางการ พ.ศ. 2516 ปจจุบันเปนเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรอินเดียใกลชายฝง
ตะวันออกเฉียงใตของอนุทวีปอินเดีย และเปนเกาะท่ีคนไทยรูจักกันดีในชื่อ “เกาะลังกา” มาตั้งแต
สมัยโบราณ เพราะเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีนับถือพระพุทธศาสนาฝาย “เถรวาท” ท่ีม่ันคงและมี
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บทบาทสําคัญในการเผยแผธรรมะ ท้ังในประเทศและตางประเทศเปนอยางยิ่งประเทศหนึ่ง ชีวิตของ
คนศรีลังกาไดรับผลกระทบจากการสูรบ ระหวางรัฐบาล และกบฏแบงแยก พยัคฆทมิฬอีแลม 
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) ซ่ึงไดมีขอตกลงหยุดยิงเม่ือตนป พ.ศ. 2545 มี “โคลัมโบ” 
เปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเปนเมืองหลวงทางการคาของประเทศศรีลังกา (เมืองหลวงอยางเปนทางการ
ของศรีลังกาคือศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ)  มีประชากร 20,277,597  คน ประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มากท่ีสุด รอยละ 70 รองลงมาตามลําดับ คือ ฮินดู รอยละ 7 คริสเตียน 
รอยละ 6 อิสลาม รอยละ 7 และอ่ืนๆ รอยละ 1  
  10. ประเทศปากีสถาน (Pakistan) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
(Islamic Republic of Pakistan ) ไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ 
พ.ศ. 2517  ปจจุบันเปนประเทศท่ีต้ังอยูในเอเชียใต มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหราน 
อัฟกานิสถาน และจีน และมีชายฝงติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกวา 150 ลานคน มากเปนอันดับ 
6 ของโลก และเปนประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ใหญเปนอันดับ 2 และเปนสมาชิกท่ีสําคัญของ 
โอไอซี และเปนหนึ่งในไมก่ีประเทศท่ีมีอาวุธนิวเคลียรไวในครอบครอง   
  จากผลการสํารวจและการจัดลําดับ ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development 
Index: HDI) ของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ลาสุดเปนขอมูลป พ.ศ. 2558 สํารวจ
ขอมูลในป พ.ศ. 2559 พรอมท้ังวิเคราะหผลและแปลผลขอมูล  และไดเผยแพรเม่ือ 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2560    
  ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) หรือ HDI คือดัชนีท่ีบงบอกถึง
การพัฒนาใน 3 ดานไดแก ดานสุขภาพ (วัดจาก Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของ
ประชากร) ดานการศึกษา (วัดจาก Adult Literacy rate หรืออัตราการอานออกเขียนได และ การ
เขาชั้นเรียนโดยเฉลี่ย) ดานเศรษฐกิจ (วัดจากผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ หรือ GDP โดยแปรคา
แบบ PPP) ท้ัง 3 ตัวชี้วัดนี้นํามาประกอบเปนดัชนีการพัฒนามนุษย โดยคา HDI จะมีคาระหวาง 0 ถึง 
1  ซ่ึงใชจัดลําดับการพัฒนามนุษยในแตละประเทศเปน 4 กลุม คือ  ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงมาก  
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูง  ประเทศท่ีมีการพัฒนาปานกลาง และประเทศท่ีมีการพัฒนาต่ํา การพัฒนา
มนุษยนั้นถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางความกาวหนาและม่ันคงใหแตละประเทศ และยังถือเปน
หนึ่งในประเด็นของเสาหลักประคมสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย  ยิ่งประเทศใดมีระดับการคาดหมาย
คงชีพ การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอหัวมาก ก็จะยิ่งสงผลใหระดับการพัฒนามนุษยมากตามไปดวย 
ท้ังนี้ ดัชนี ดังกลาวถูกพัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตรชาวปากีสถาน มาหบับ อุล ฮัก รวมกับนัก
เศรษฐศาสตรชาวอินเดีย อมรรตยะ เสน  องคการสหประชาชาติไดในดัชนีดังกลาวมาใชต้ังแตป 
ค.ศ. 1993 เปนตนมา 
  สําหรับท้ัง 10 ประเทศในทวีปเอเชียดังกลาวขางตนท่ีไดวางโครงการและดําเนินงาน
ประชากรศึกษาอยางเปนทางการในประเทศของตน ซึ่งลวนแลวแตเปนสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติ จึงอยูในกลุมเปาหมายท่ีตองสํารวจและจัดลําดับดัชนีการพัฒนามนุษย (Human 
Development Index: HDI) ดวย ซ่ึงพบวา ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูงมาก มีเพียง เกาหลีใต  
ประเทศท่ีอยูในกลุมท่ีมีระดับการพัฒนาสูง มีจํานวน 4 ประเทศ  ไดแก อิหราน  ศรีลังกา ไทย และ
จีน (ไตหวัน) ประเทศท่ีอยูในกลุมท่ีมีระดับการพัฒนาปานกลาง มีจํานวน 4 ประเทศ ไดแก 
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อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  อินเดีย และปากีสถาน สวนประเทศท่ีอยูในกลุมท่ีมีระดับการพัฒนาต่ํามีเพียง
ประเทศเดียวคืออัฟกานิสถาน ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1   การจัดอันดับประเทศตามดัชนีการพัฒนามนุษยป พ.ศ. 2559 
  

ลําดับท่ี อันดับท่ี (โลก) ประเทศ 
คะแนนการ

ประเมิน (HDI) 
ในป 2558 

ระดับการพัฒนา 

1 18  เกาหลีใต 0.901 การพัฒนาสูงมาก 

2 69  2อิหราน 0.774 การพัฒนาสูง 

3 73  ศรีลังกา 0.766 การพัฒนาสูง 

4 87  ไทย 0.740 การพัฒนาสูง 

5 90  จีน (ไตหวัน) 0.738 การพัฒนาสูง 

6 113  อินโดนีเซีย 0.689 การพัฒนาปานกลาง 

7 116  ฟลิปปนส 0.682 การพัฒนาปานกลาง 

8 131  อินเดีย 0.624 การพัฒนาปานกลาง 

9 147  ปากีสถาน 0.550 การพัฒนาปานกลาง 

10 169  อัฟกานิสถาน 0.479 การพัฒนาต่ํา 

ท่ีมา: สํานักงานโครงการพัฒนาแหงองคการสหประชาชาติ, 2560: สบืคนออนไลน 
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ประวัติของประชากรศึกษาในประเทศไทย 
 
  ประเทศไทยไดวางโครงการและดําเนินงานประชากรศึกษาอยางเปนทางการ 
พ.ศ. 2514 อยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2510-2514 สมัยรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  รวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข รวมกับสภาประชากรศึกษาแหงสหรัฐอเมริกาได
ประชุมสัมมนาในหัวขอ ประชากรศึกษาในปรเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ
ประชากรศึกษาในโรงเรียน อยางกวางขวางออกไป และมุงพัฒนาเด็กนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาแลวแต
ไมไดเรียนตอ  ใหมีความรูทางดานประชากรศึกษาและการวางแผนครอบครัว  
  หลังจาการการประชุมสัมมนาประชากรศึกษาเปนครั้งแรก ก็ไดมีกระบวนการในการ
ดําเนินงานทางดานประชากรศึกษาในประเทศไทย มาตามลําดับตามเหตุการณท่ีสําคัญดังตอไปนี ้
(ทัศนีย ทองสวาง, 2554: 4-5)  
 1. สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงไดรับมอบหมาย
ใหจัดประชุมคณะกรรมการทํางานเรื่องประชากรศึกษา ในระหวางวันท่ี 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 
2514 เพ่ือดําเนินงานในเรื่องกําหนดคํานิยามของคําวา “ประชากรศึกษา” ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย รางแนวทางอยางกวางๆ ของวิชาประชากรศึกษาท่ีควรบรรจุไวในหลักสูตร
การศึกษาแตละระดับ ตลอดจนจัดเตรียมตัวอยางหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนแนวทางในการบรรจุ
หลักสูตรวิชาประชากรศึกษา (Population Education) เขาในการศึกษาแตละระดับ 
 2. ในปลายป พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยมหิดลไดเปดโครงการศึกษาประชากรข้ึนใน
ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพ่ือดําเนินการวิจัยถึงความเปนไปไดทาง
ประชากรศึกษา เผยแพรและฝกอบรมครู อาจารย ศึกษานิเทศกและเจาหนาท่ีท่ีมีสวนรับผิดชอบงาน
ทางดานประชากรศึกษา รวมท้ังเปนการเตรียมรองรับการเปดสอนระดับปริญญาโททางวิชาประชากร
ศึกษาดวย 
  3. ในภาคตนปการศึกษา 2515 ภาควิชาสุข ศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปดสอนวิชาประชากรศึกษาใหนักศึกษาภาควิชาสุขศึกษาทํางานศึกษาท้ังหมด 
  4. ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ไดเริ่มดําเนินงานโครงการ
ประชากรศึกษา โดยสงบุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ของประเทศไทย  ใหเขารับการพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนประชากรศึกษาเปนเวลา 
5 สัปดาห ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  และเม่ือการอบรมเสร็จสิ้นบุคคลากรกลุมดังกลาวไดมี
บทบาทท่ีสําคัญอยางมาก ในการดําเนินงานโครงการประชากรศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Ad Hoc Committed)  ในการรางแผนงานวิชา
ประชากร ซ่ึงคณะกรรมการชุดดังกลาวไดดําเนินการจัดทําแผนงานเปนท่ีเรียบรอยพรอมท้ังเสนอให
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในปลายป พ.ศ. 2516  หลังจากนั้นก็ไดมีการทลองสอนวิชาประชากร
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  คณะครุศาสตร โดยใหนักศึกษาเลือกเรียนเปนวิชาโท และเปนวิชา
เลือกเสรี 
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  5. วันท่ี 27 สิงหาคม-1 กันยายน พ.ศ. 2516 วิทยาลัยวิชาการศึกษาและกรมการฝกหัด
ครู  โดยไดรวมมือกับสมาความเศรษฐศาสตรแหงแรกของอเมริกา (American Home Economics 
Association)  ไดจัดสัมมนาเรื่อง “ประชากรศึกษากับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต” ท่ีกรุงเทพมหานคร 
  6. วันท่ี 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ไดจัดสัมมนา
ผูปฏิบัติงานดานประชากรศึกษา และการวางแผนครอบครัว ท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจากภายหลังมี
การประชุมสัมมนาเรื่องประชากรศึกษาไปแล ว  หน วยงานต างๆ  เชน  หน วยงานสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหนวยงานภาคเอกชนท่ีทํางาน
ดานประชากรศึกษา เพ่ือใหลดการซํ้าซอนในการทํางานและใหสามารถประสานงานการทํางานท่ี
สอดคลองกัน 
  7. ในป พ.ศ. 2517 มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดโครงการฝกอบรมวิทยากรเรื่องประชากร
ศึกษา รุนท่ี 1 ข้ึนระหวางวันท่ี 1 เมษายน-10 พฤษภาคม 2517 มีผูเขารวมอบรมรวม 31 คน  
  8. ในป พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุหลักสูตรประชากรศึกษาไวในโรงเรียน
ท้ังระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษานั้นไดทดลองต้ังแตป พ.ศ. 2518 และประกาศใชเปนหลักสูตรการเรียนสําหรับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในป พ.ศ. 2519 และไดต้ังสํานักงานเลขาธิการประชากรศึกษาข้ึน เพ่ือทํา
หนาท่ีประสานงานและดําเนินงานประชากรศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการข้ึนโดยเฉพาะ 
  ดังนั้นจะเห็นไดวาประเทศไทยไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการนําโครงการประชากร
ศึกษามาดําเนินการใหเปนรูปธรรม ไดมีการเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวของเขารับการอบรมเพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับหลักการประชากรศึกษากอน แลวมารวมกันทํางานรางแผนงานพัฒนาประชากร
ในภาพรวมของประเทศ และจัดทํารางหลักสูตรวิชาประชากรเพ่ือสอนในโรงเรียน และทดลองใชจน
เห็นวามีความเหมาะสมดีแลว จนสามารถบรรจุหลักสูตรวิชาประชากรศึกษาไวสําหรับเปดสอนใน
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ ในเวลาตอมา ท้ังนี้ปจจัยแหงความสําร็จเกิดจากความรวมมือ
ของท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีไดประสานการทํางานรวมกันเปนอยางดี โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร 
 

โครงการประชากรศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
 
  สถาบันการอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยไดรวมดําเนินงานโครงการดานประชากร
ศึกษาในประเทศไทย  โดยเฉพาะลักษณะท่ีเปนการฝกอบรม การเผยแพร บริการวิชาการ ผลิตสื่อ 
ศึกษาวิจัยและการเปดสอนวิชาประชาการศึกษา มีหลายสถาบันท่ีไดมีสวนรวมขับเคลื่อนงาน
ประชากรศึกษาในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ (ศิริ  ฮามสุโพธิ์, 2539) 
  1. มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดต้ังโครงการประชากรศึกษา โดยมีจุดมุงหมายในการดําน
เนินงานเพ่ือใหเปนศูนยวิชาการ โดยมีกิจกรรมใหญ อยู 4 ประการ คือ ทําการวิจัยเก่ียวกับประชากร 
ฝกอบรมดานประชากร เผยแพรความรูและใหคําปรึกษาดานประชากร และการเปดโครงการศึกษา
ระดับปริญญาโทดานประชากรศึกษา ท้ังนี้ไดดําเนินโครงการประชากรศึกษาโดยไดจัดการฝกอบรมครู
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และนักการศึกษาท่ีเก่ียวของในเรื่องประชากร เพ่ือเปนครูวิทยากรแกนนํา (ครู ก.)  นําไปสูการเปน
วิทยากรขยายผลสูบุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานตอไป  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2. กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีหนวยงานตางๆภายในสังกัดไดมีสวนรวมในการจัด
ฝกอบรมดานประชากรศึกษาแกครู ไดแก กรมอาชีวศึกษา รวมมือกับสมาคมคหเศรษฐศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ (THEA) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
และโครงการวางแผนครอบครัวนานาชาติ  กรมการฝกหัดครู โดยความรวมมือขององคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  (UNESCO) กองทุนสงเคราะหแหงสหประชาชาติ 
(UNICEF)  กรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดนําหลักสูตรประชากร
ศึกษาไปสอนในโรงเรียน  กรมพลศึกษา ไดสอดแทรกความคิดรวบยอดทางดานประชากรศึกษาใน
การฝอบรมครูพลศึกษา  และกองการศึกษาผูใหญ ซ่ึงรับผิดชอบและดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร
การศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในหลักสูตรไดกําหนดใหสอดแทรกเรื่องประชากร
ไวดวยและสงครูผูท่ีรับผิดชอบในการสอนเขารวมประชุมปฏิบัติการดวย 
  3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีสวนสําคัญดานการจัดการเรียนการสอนประชากร
ศึกษา คือ สถาบันประชากรศาสตร ไดเปดสอนระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาประชากรศาสตร 
ปจจุบันเปดสอนถึงระดับปริญญาเอกสาขาประชากรศาสตร คณะรัฐศาสตร ไดเปดสอนวิชาตางๆ ท่ี
เก่ียวกับประชากรในระดับปริญญาตรี เชน ประชากรศาสตร ปญหาสังคม เปนตน และคณะครุศาสตร 
เปดโปรแกรมประชากรศึกษาใหนิสิตเลือกเรียนเปนวิชาโทและเปนวิชาเลือกสําหรับนิสิตทุกคน  และ
ปจจุบันยังไดเผยแพรขอมูลดานประชากรศาสตรในแงมุมตางๆ ภายใตการดําเนินงานของวิทยาลัย
ประชากรศาสตรสูสาธารณชนอีกดวย 
  4. มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดมีสวนสําคัญดานการจัดการเรียนการสอนประชากรศึกษา
เชนกัน คือ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปดสอนระดับปริญญามหาบัณฑิตโดยเนนหนัก
ทางดานประชากรศึกษา ปจจุบันเปดสอนถึงระดับปริญญาเอกสาขาประชากรศึกษา และคณะ
วิทยาศาสตรและคณะสาธารณสุขศาสตรเปดสอนวิชาประชากรศึกษาเปนวิชาเลือกแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  นอกจากนี้ยังไดเผยแพรขอมูลดานประชากรศึกษาในแงมุมตางๆ ภายใตการดําเนินงาน
ของสถาบนัวจิัยประชากรและสงัคมมาจวบจนทุกวนันี้ 
  5. มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง 6 วิทยาเขต ไดเปดสอนวิชาประชากรศึกษาเปนวชิาเลือก
สําหรับนิสิตทุกคน 
  6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดเปดสอนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ภาควิชาสงเสริม
การศึกษา เปดสอนวิชาประชากรศาสตรเปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน “การศึกษา
ผูใหญ” เปนวิชาเอก  คณะมนุษยศาสตรเปดสอนวิชาประชากรศึกษาและการวางแผนครอบครัว 
  7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนิน คือ เปดสอนวิชาประชากรศึกษา สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาชนบท เปนวิชาเอกบังคับของคณะศึกษาศาสตร  เปดสอนวิชา
ประชากรศาสตร สําหรับหลักสูตรสังคมวิทยา เปนวิชาเอกบังคับของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปดสอนวิชาประชากรศึกษากับกลุมประชาชน ตามโครงการสําหรับผูท่ีสนใจและ
ตองการหาความรูเพ่ิมเติมตามระยะเวลาของโครงการ  (Extension Program) ของสํานักสงเสริม
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใหการอบรมครูประจําการรวมกับสํานักงานศึกษาธิการเขตและองคการ
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บริหารสวนจังหวัด เม่ือมีการฝกอบรม อีกท้ังยังขัดทําคูมือสอนประชากรศึกษาและโครงการสอน
ประชากรศึกษาเพ่ือสอดแทรกกับวิชาอ่ืนๆ สําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และยังบรรจุวิชา
ประชากรศึกษาไวในหลักสูตรโครงการเวชศาสตรชุมชนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตรดวย 
  8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตรไดเปดสอน
วิชาปญหาประชากร และการวางแผนครอบครัวเปนวิชาเลือกแกนิสิตทุกคน 
  9. มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีโครงการเปดสอนวิชาประชากรศึกษาเปนวิชาเลือกใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  10. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดแก เปดสอนวิชาภูมิศาสตรประชากรและสิ่งแวดลอม 
เปนวิชาเอกบังคับสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาภูมิศาสตรเปนวิชาเอกและวิชาโท นอกจากนี้ยัง
เปดเปนรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาและคณะอ่ืนๆ ไดวย 
  11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดเปดสอนในคณะสังคมสงเคราะหศาสตรโดยเปดสอน
วิชาการศึกษากับการวางแผนครอบครัวเปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมสงเคราะหศาสตร
และเปนวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ 
  จะเห็นไดวาสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศไทยตางก็ไดใหความสําคัญกับโครงการ
ประชากรศึกษา เพราะเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองสรางองคความรูและภูมิปญาสู
นักศึกษาและประชาชน ในชวงท่ีประเทศชาติใหความสําคัญกับนโยบายการลดจํานวนประชากรลง 
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 นั้นสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ก็ไดชวย
ดําเนินการโครงการประชากรศึกษาในลักษณะรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การเผยแพร บริการ
วิชาการ ผลิตสื่อ ศึกษาวิจัยและการเปดสอนวิชาประชาการศึกษา บางสถาบันไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันจนและเปนภารกิจหลักดานการจัดการเรยีนการสอน การวิจยั ตลอดจนการ
บริการวิชาการทางดานประชากร เชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ
วิทยาลัยประชากรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งถือวาเปนคลังขอมูลเชิงวิชาการทางประชากรท่ี
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ  แตบางสถาบันอาจปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงวิชาลักษณะตางๆ 
หรือไดยกเลิกวิชาดังกลาวนี้ออกไปแลว ตามความเหมาะสมกับเปลี่ยนแปลงของประชากร เศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลีย่นแปลงไปในปจจบุัน  
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ภาพท่ี 1.6 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน   ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ท่ีมา: http://www.popterms.mahidol.ac.th/newsletter/showarticle.php?articleid=203 
 

 
ภาพท่ี 1.7 วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ท่ีมา: http://www.cps.chula.ac.th/newcps/contact.php 
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จุดมุงหมายของประชากรศึกษา 
 
 คณะทํางานเรื่องประชากรศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายไวเพ่ือใหผูเรียนมีความรู มีเจตคติ 
และทักษะท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะประชากรของประเทศและองคประกอบท่ีทําให
ประชากรเปลี่ยนแปลง 
 2. ตระหนักถึงภาวะประชากรท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสุขภาพ
อนามัยของประชากร 
 3. มีความรูเก่ียวกับการวางแผนชีวิตครอบครัว ศึกษาและสามารถนําความรูในเรื่องนี้ไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 4. มีความรูเก่ียวกับแผนโครงการประชากรศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 5. เกิดความรูสึกรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีจะตองรวมมือชวยแกปญหาตางๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากรโดยใชมาตรการท่ีเหมาะสม 

 
ประโยชนของประชากรศึกษา  
 

1. ทําใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาวะประชากร ในดานภาวะการเกิดการ
ตาย และยายถ่ิน  

2. มีความตระหนักและรับผิดชอบดานประชากรศึกษาในฐานะพลเมืองดีท่ีจะชวย
บานเมืองในพัฒนามิติตางๆ ท้ังทางดานสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

3. ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอยางเหมาะสมไมใหเปนท่ีเดือนรอนแกครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เชน การดูแลสุขภาพของตนเพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บและสราง
ภูมิคุมกันท่ีดี 

4. ชวยลดผลกระทบและปญหาท่ีอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงประชากรเชน ปญหา
ดานการศึกษา หรือการอานออกเขียนไดของประชากร โดยสามารถสรางความตระหนักและ
รับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะเยาวชนนิตสิตนักศึกษาจะตองต้ังใจศึกษาหาความรูอยาง
ตอเนื่อง 

5. ตั้งเปาหมายของตนในการท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงตนเองใหไดในทุกชวงวัยของชีวิต 
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บทสรุป 
  
 การเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ัวโลกอยางรวดเร็ว  หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือปรากฎการณ 
“Baby Boom” ท่ีหลายประเทศมีนโยบายท่ีเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเพ่ิมจํานวน
ประชากร เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาและฟนฟูประเทศหลังเหตุการณสงคราม จึงทําให
ประชากรแตละประเทศไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหปริมาณทรัพยากรและจํานวนประชากรไม
สมดุลเปนสาเหตุท่ีทําใหความตองการดานตางเพ่ิมข้ึนอยางไรขีดจํากัด นักประชากรศาสตรท่ีของ
สหรัฐอเมริกา ไดเปนผูริเริ่มคิดคนโครงการประชากรศึกษา  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภาวะประชากรของประเทศและการมีสวนรวมกันแกไขปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ประชากรอยางเหมาะสม 
 ประเทศไทยเปนหนึ่งในสิบประเทศของทวีปเอเชียท่ีไดนําแนวคิดและหลักการของ
โครงการประชากรศึกษามาเพ่ือมาปรับใชในการสงเสริมความรูความเขาใจของนักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปโดยวิธีการจัดการศึกษาใหความรูท้ังแบบในระบบและการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยความรวมมือของของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันทาง
การศึกษาตางๆ เขามามีสวนรวมจนทําใหโครงการประชากรศึกษาในประเทศไทยไดผลระดับหนึ่ง 
โดยเฉพาะดานภาวะการเจริญพันธุมีแนวโนมลงอยางเห็นไดชัดเจน  
 วิชาประชากรศึกษา หรือ ประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม ยังคงเปนวิชาท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนาประชากรถึงแมวาประชากรจะมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัดในวันนี้และ
ยากท่ีจะสงเสริมใหมีการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเหมือนชวงกอนหนานี้ได นั่นอาจไมใชเหตุผลสําคัญท่ีสุด
ของประชากรศึกษา เพราะสิ่งสําคัญท่ีสุด ณ ตอนนี้คือการปองกันและการรับมือถึงผลกระทบอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีคนทุกคนทุกฝายในสังคมจะตองรวมมือกันในทางท่ีจะปองกันและ
แกไข ดังนั้นวิชาประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมจึงมีความสําคัญและยังจําเปนอยูในวงการศึกษา
และสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับหัวขอการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะการณทาง
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเนนลงไปท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรทุก
กลุมวัยในสังคม เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอันจะทําใหประเทศชาติเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
ตอไป 
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คําถามทายบท 
 
 
จงอธิบายคําถามตอไปนี้ใหไดคําตอบอยางสมบูรณ 
 
1. จงอธิบายความเปนมาและความสําคัญของประชากรศึกษา 
2. จงอธิบายถึงความสัมพันธประชากรศาสตร (Demography) ประชากรวิทยา (Population 

Studies) และ ประชากรศึกษา (Population Education)   
3. ประชากรศึกษามีความหมาย และจุดมุงหมายอยางไร 
4. บุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีไดบุกเบิกวิชาประชากรศึกษาคือใคร  และมีบทบาทอยางไร 
5. สถาบันอุมศึกษาในประเทศไทยมีบทบาทตอโครงการประชากรศึกษาอยางไร 
6. นักพัฒนาจะสามารถประยุกตแนวทางประชากรศึกษาไปพัฒนาประชากรในสังคมไดอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารอางอิง 
 
เฉลียว บุรีภักดี.  (2520).  ประชากรศึกษา.  กรุงเทพฯ: เจริญวิทยาการพิมพ. 
ดุษฎี  อายุวัฒน.  (2558).  ประชากรและสังคม.  ขอนแกน: สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ทัศนีย  ทองสวาง.  (2544). ประชากรศึกษา.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ.  (2519).  “แนวคิดทางประชากรศึกษา”  หนังสืออุเทศประชากรศึกษา.  

โครงการประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ยุพา อุดมศักด์ิ.  (2517).  ประชากรศึกษากับคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยวิชาการศึกษาและ

กรมการฝกหัดครู. 
วิศิษฐ ประจวบเหมาะ.  (2516).  การเพ่ิมของประชากรไทย: กรุงเทพฯ. 
ศิริ  ฮามสุโพธิ์.  (2539).  ประชากรศึกษา.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2531).  อภิธานศัพทประชากรศาสตร.   

กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
  สมาคมวางแผนครอบครวัแหงประเทศไทย 
องคการสหประชาชาติ .  (2560).  รายงานการพัฒนามนุษย พ.ศ. 2559. สืบคนเม่ือวัน ท่ี  

1 เมษายน 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki. 



แผนบริหารการสอนประจําบทที่  2 
ขอมูลทางประชากรเพ่ือการพัฒนา 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 
1. ความหมายของขอมูลทางประชากร 
2. แหลงขอมูลทางประชากร 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลทางประชากรท่ีสําคัญ 
4. การนําเสนอขอมูลทางดานประชากร (Presentation of Population Data) 

 

 
วัตถุประสงคทั่วไป 
 

1. เพ่ือใหผู ศึกษามีความรูความเขาใจความหมายของขอมูลประชากร แหลงขอมูล
ประชากร  การการเก็บรวบรวมขอมูลทางประชากรท่ีสําคัญ  ไดแก การสํามะโนประชากร การจด
ทะเบียน และการสํารวจ  

2. เพ่ือใหผู ศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถนําเสนอขอมูลทางดานประชากร 
(Presentation of Population Data) ได 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเนื้อหาบทท่ี 2 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1. อธิบายความหมายของขอมูลทางประชากรได 
2. บอกแหลงท่ีมาของขอมูลทางประชากรได 
3. เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเก็บรวบรวมขอมูลทางประชากรในแตละวิธีได 
4. สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลทางดานประชากรอยางเหมาะสมได 

 
 
 
 
 
 



 28 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเนื้อหาประจําบทท่ี 2 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 3 กลุม เพ่ือศึกษาขอมูลประชากรดานตางๆ ท่ีนาสนใจจํานวน

ไมนอยกวา 5 เรื่อง/ประเด็น จากแหลงขอมูลทุติยภูมิพรอมนําเสนอขอมูลดวยวิธีท่ี
เหมาะสม (Presentation of Population Data)  ดังนี้ 

   กลุมท่ี 1 การสํามะโนประชากร (Population Census) 
   กลุมท่ี 2 การจดทะเบียน (Registration) 
   กลุมท่ี 3 การสํารวจ (Survey) 

3.   เรียนเชิญวิทยากรจากสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา    
มาบรรยายเก่ียวกับกระบวนการจัดเก็บขอมูลสํามะโนประชากรและสถิติประชากรดาน
ตางๆ ในจังหวัดอุดรธานี  

4.   ผูศึกษานําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมายหนาชั้นเรียน 
5. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
6. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
7. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2 
2. วิทยากรจากภายนอกบรรยายพิเศษ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. หนงัสอื ตํารา บทความ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
5. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
6. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําทํางานกลุม 
2. ประเมินความรูกอนและหลังการอบรมโดยวิทยากร 
3. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมในการสรางสรรคผลงาน 
4. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
5. สังเกตจากการตอบคําถาม 
6. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท 



บทที่  2 
ขอมูลทางประชากรเพ่ือการพัฒนา 

 
 ขอมูลทางประชากรมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยาง
มากโดยเฉพาะการกําหนดโยบาย วางแผนท้ังดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองเหมาะสม  เปนฐานในการคาดประมาณประชากรใน
อนาคต (Population Projection) ตลอดจนใชในการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ีใชอยูในปจจุบัน และใชจัดเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอไป 
ขอมูลประชากรจะตองถูกตอง  ผานกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห การแปลผล และ
เผยแพรท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลตองมีจะตองมี
การวางแผนในการบริหารงานและการจัดเก็บขอมูลเปนอยางดีมีการปองกันความผิดพลาดท่ีอาจมีข้ึน
ในกระบวนการขอมูล สําหรับบทนี้นําเสนอหัวขอตางๆ อาทิ ความหมายของขอมูลประชากร 
แหลงขอมูลประชากร การเก็บรวบรวมขอมูลประชากรท่ีสําคัญ และการนําเสนอขอมูลทางดาน
ประชากร อันจะนําไปสูการเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานประชากรเพ่ือใหผูใชขอมูลสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป  
 
   

ความหมายของขอมูลทางประชากร 
 
 มีนักวิชาการไดใหความหมายเก่ียวกับขอมูลประชากร (Population Data) หลายทาน คือ 
วันทนา  กลิ่นงาม (2528: 24) ไดใหความหมายไววา ขอเท็จจริงหรือปรากฎการณทางประชากร
ท้ังหมดซ่ึงอาจเปนตัวเลขหรือขอความทางดานคุณภาพท่ีเก่ียวของกับประชากรก็ได สวนบุญธรรม  
กิจปรีดาบริสุทธ และสมคิด อิสระวัฒน (2528: 26) ไดใหความหมายวา ขอเท็จจริงหรือปรากฏการณ
ทางประชากรท้ังหมด ซ่ึงอาจเปนตัวเลข หรือขอความทางคุณภาพท่ีเก่ียวของกับประชากรก็ได แต
ท่ัวไปมักจะเปนตัวเลข  อีกท้ังนิศารัตน ศิลปะเดช (2540: 15) ไดใหความหมายวา ตัวเลข สถิติ หรือ
ขอความเชิงคุณภาพท่ีแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับประชากรในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ขนาด การกระจายตัว ความหนาแนน องคประกอบและโครงสรางประชากร การเปลี่ยนแปลง
ประชากรอันเนื่องมาจากการเกิด การตาย และการยายถ่ิน สําหรับ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 12) ไดให
ความหมายไววา ขอเท็จจริงหรือปรากฎการณทางประชากรท้ังมวลท่ีแสดงถึงตัวเลขหรือขอความทาง
คุณภาพท่ีเก่ียวกับประชากร  
 สรุปความหมายขอมูลประชากร หมายถึง ขอเท็จจริงหรือปรากฎการณทางดานขอมูล
ประชากรท้ังหมด ซ่ึงอาจเปนตัวเลขหรือขอความหรืออาจมีท้ังขอมูลตัวเลขและขอความเชิงคุณภาพ
ผสานผสานกันในดานท่ีผูศึกษาสนใจ เชน ขอมูลจํานวนประชากร ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางอายุและ
เพศของประชากร เปนตน  โดยขอมูลท่ีไดอาจมาจากแหลงตางๆ อยางหลากหลาย 
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แหลงขอมูลทางประชากร 
 
 แหลงขอมูลทางประชากร หมายถึง บอเกิด หรือ ถ่ินท่ีอยูของขอมูล ดังนั้นจากการศึกษา
เอกสารพบวามี 2 แหลงหลัก ประกอบดวย 
 
 1. แหลงปฐมภูมิ (Primary  Sources)  หมายถึง แหลงท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง ไดแก  แหลงขอมูลท่ีใหขอมูลเบื้องตนโดยตรงกับผูศึกษารวบรวบขอมูลซ่ึงอาจใชเครื่องมือหรือ
วิธีการตางๆ เชน กระบวนการวิจัย การสังเกต การสัมภาษณ การสํารวจ สนทนากลุมยอย ระดม
สมอง การถายภาพ เปนตน เชน สํานักงานสถิติแหลงชาติไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรดวย
วิธีทําสํามะโน (Census) ซึ่งเรียกวาสํามะโนประชากร (Population Census) ขอมูลท่ีสํานักงานสถิติ
แหงชาติเก็บไดมานั้นจึงถูกเรียกวา ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 

  

การทําสํามะโนประชากร  
สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตร ี

ท่ีมา: สํานักงานสถาติแหงชาติ (ออนไลน) 

การเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน  
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน) 
 

ภาพท่ี 2.1 แหลงขอมูลประชากรปฐมภูมิและขอมูลปฐมภูมิ 
 

 2. แหลงทุติยภูมิ (Secondary  Sources) หมายถึง แหลงท่ีทําการเผยแพรขอมูล แต
ไมไดทําการเก็บรวบรวมในข้ันแรกนั้นดวยตนเอง เชน กรมประชาสัมพันธ ซ่ึงมีหนาท่ีในการ
ประชาสัมพันธขาวสารทางราชการและขอมูลดานตางๆ ใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่อง
นั้นๆ โดยอาจนําเอาขอมูลเก่ียวกับประชากรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลไวแลว มาเผยแพรออกอากาศรูปแบบตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
ดังนั้นกรมประชาสัมพันธจึงถือวาเปนแหลงทุติยภูมิ สวนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือสาร
หรือสาระท่ีกรมประชาสัมพันธไดทําการเผยแพรออกไปนั่นเอง   
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 อนึ่งขอมูลทุติยภูมิกับขอมูลปฐมภูมิมีความเหมือนกันทุกประการ ถาแหลงทุติยภูมิไมได
นําไปวิเคราะหเพ่ิมเติม แตถาแหลงทุติยภูมินําไปวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงาน
ของตน  ขอมูลทุติยภูมิจะมีลักษณะแตกตางไปจากขอมูลปฐมภูมิ (ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค 
เทียนสง, 2521: 29) ดังนั้นตามมารยาทและเปนการให เกียรติทางสังคมหรือจะเรียกไดวา
จรรยาบรรณนักวิชาการ แหลงทุติยภูมิหรือผูท่ีนําขอมูลจากแหลงปฐมภูมิไปใชประโยชนหรือเผยแพร  
จะตองระบุแหลงท่ีมา ชื่อบุคลอางอิงท่ีเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิไวดวยทุกครั้ง ท้ังนี้เพ่ือปองกันการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการและภูมิปญญาดานตางๆ ซ่ึงถาผิดพลาดอาจสามารถฟองรองดําเนินการ
ทางวินัยและคดีตอไปได 
 
 

  
ชองทางการสืบคนขอมูลตางๆผานอินเตอรเน็ต  

จากแหลงทุติยภูม ิ
ท่ีมา: google Searching  (ออนไลน) 

 

ขอมูลทุติยภมูิ เรื่อง พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2513-2573  
ท่ีมา: www.google.co.th/search?q=ฉายภาพประชากรไทย

(ออนไลน) 

ภาพท่ี 2.2 แหลงขอมูลประชากรทุติยภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 

 
การเกบ็รวบรวมขอมูลทางประชากรที่สําคัญ 
 
 ขอมูลทางประชากรเปนสิ่งท่ีสําคัญตองานวิชาการและงานทางการพัฒนา โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลทางประชากรนับวาเปนงานข้ันแรกท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาทางประชากร 
เพราะวาถาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดไมสมบูรณ เปนเท็จ มีอคติ (Biases) ไมวาจะโดยความจงใจ
หรือไมก็ตาม จะนําไปสูการแปลความหมายและตีความท่ีผิดพลาด อันจะเปนผลเสียหายตอการ
กําหนดนโยบายหรือการวางแผนพัฒนางานเนตางๆตอไป 
 อยางไรก็ตามขอมูลทางดานประชากรยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตามคํานิยาม 
(Definition) คาบเวลาท่ีใชอางอิง (Reference Period) วิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
ขอมูล เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ผูเก็บขอมูลควรจะใหความสําคัญกับการวางแผนเปนอยางดีกอนออก
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เก็บขอมูล เพราะมิฉะนั้นแลวขอมูลท่ีไดมาจะไมอาจนํามารวมกันได  ใชดวยกันไมได เนื่องจาก
ความหมายตางกัน ระยะเวลาท่ีใชในการอางอิงก็ตางกันดวย 
 ดังนั้นขอมูลทางประชากรท่ีกลาวถึงอยูในขณะนี้จึงเปนแหลงปฐมภูมิท่ีผูศึกษาคนควา
รวบรวมจะตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงทําได 3 วิธีใหญ คือ สํามะโนประชากร 
(Population Census) การจดทะเบียน (Registration) และการสํารวจ (Survey)  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
 1. สํามะโนประชากร (Population Census) 
   1.1 ประวัติการสํามะโนประชากร 
    ประเทศไทยเริ่มดําเนินการนับจํานวนประชากรเปนครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2448 ซ่ึงทําไดครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต
บริหาร 12 มณฑล จากท้ังหมด 17 มณฑล ท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยแจกแจงวาเปนเพศใด 
ผูชาย ผูหญิง อายุเทาไหร และเปนคนชาติพันธุอะไรบาง ซึ่งเรียกวา “บัญชีพลเมือง”   
            ตอมาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประชากรของประเทศในรูปแบบ
ของการทําสํามะโนประชากรโดยกระทรวงมหาดไทย ครั้งแรกในป พ.ศ. 2452  ตอมาใน พ.ศ. 2462, 
2472, 2480  และ พ.ศ. 2490  เรียกวา สํารวจ“สํามะโนครัว” สํานักงานสถิติแหงชาติ รับผิดชอบ
และดําเนินการจัดทําสํามะโนประชากร  ครั้งแรกใน พ.ศ. 2503 ตอมาใน พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 
2543 ประเทศไทยจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ป ตามขอเสนอแนะขององคการ
สหประชาชาติ (UN) ท่ีขอใหทุกประเทศในโลก จัดทําสํามะโนประชากรและเคหะอยางนอยทุก 10 ป
ในป ค.ศ. ท่ีลงทายดวย “0” เชน 1990, 2000, 2010 เปนตน เพ่ือใหแตละประเทศมีขอมูลทางดาน
ประชากรและสังคม สําหรับใชในการพัฒนาประชากรของตนเองไดอยางเหมาะสม และสามารถ
เปรียบเทียบขอมูลระหวางประเทศได โดยบางประเทศท่ีฐานะทางเศรษฐกิจดีและเห็นความสําคัญ
ของขอมูลไดจัดทําสํามะโนประชากรทุก 5 ป เชน ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และญี่ปุน เปนตน  
           การจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะมีจํานวน 228 ประเทศ โดยมี  
The United Nations Statistics Division (UNSD) เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีประสานประเทศตางๆ ใน
โลกในการเตรียมการสําหรับการทําสํามะโนประชากรและเคหะ และนับตั้งแต พ.ศ. 2513 เปนตนมา  
สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการจัดทําสํามะโนเคหะไปพรอมกับการทําสํามะโนประชากร  และในป 
พ.ศ. 2553 เปนการทําสํามะโนเคหะครั้งท่ี  5  และเปนการทําสํามะโนประชากรครั้งท่ี  11  ซ่ึงเปน
วาระครบรอบ 100 ป สํามะโนประชากรประเทศไทย 
 
   1.2 วัตถุประสงคการสํามะโนประชากร 
        สํามะโนประชากรและเคหะจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ท่ีจะเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน และลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนและลักษณะของท่ีอยูอาศัยของประชากร
เหลานั้น โดยจัดทําทุกๆ 10 ป ของประเทศและเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใช
กําหนดนโยบายในการบริหารและเพ่ือสนองความตองการใชขอมูลในการวิเคราะหวิจัยตางๆ 
ตลอดจนใชในการคาดประมาณจํานวนประชากรในอนาคต 
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   1.3 การดําเนินการทําสํามะโนประชากร  
    การดําเนินการทําสํามะโนประชากรมีข้ันตอนของการดําเนินการดังตอไปนี้
คือ  
    1. การวางแผนและเตรียมงาน การวางแผนและเตรียมงานยอมข้ึนอยูกับ
รายละเอียดของสถิติตัวเลขท่ีตองการ และข้ึนอยูกับงบประมาณในการดําเนินงานตามเปาหมาย การ
วางแผนนั้นตองคํานึงถึงการกําหนดวันท่ีแนนอนของการทําสาํมะโนประชากรดวย โดยตองหลีกเลี่ยง
เวลาท่ีคนสวนใหญไมอยูกันเพราะเปนเวลาท่ีคนไปพักผอน หรือเปนเวลาท่ีคนจํานวนมากมีกิจกรรม
พิเศษทํากันอยูในดานรายละเอียดของการวางแผนนั้น จะตองพิจารณาถึงลักษณะของรายการตางๆ 
ดวยกระบวนการเก็บตัวเลขท่ีดีท่ีสุด รวมท้ังการใชวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําตารางตัวเลข
จากแบบสอบถามท่ีไดและมีระบบควบคุมเพ่ือใหสํามะโนประชากรไดแจงบุคคลทุกคนในประเทศ
กอนท่ีจะมีการสรางโครงการสํามะโนประชากร องคการท้ังหลายท่ีเก่ียวของรวมท้ังผูชํานาญการควร
ไดมีการปรึกษาหารือกันกอน เพ่ือใหแนใจถึงรายละเอียดของสถิติตัวเลขท่ีจะเก็บ โครงการท่ีรางนี้ควร
เสนอตอผูท่ีสนใจและองคการตางๆ ควรมีการทดลองใชแบบทดสอบกอน (Pre-test) ในพ้ืนท่ีเล็กๆ
เพ่ือตัดสินถึงการนําแบบสอบถามไปใชจริงๆ เพ่ือใหการทําสํามะโนประชากรไดคลุมถึงประชากรทุก
คนและทุกครัวเรือนในประเทศจึงตองมีการจัดเตรียมแผนท่ี รายชื่อบาน รวมท้ังเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีอาจ
ชวยควบคุมการแจงนับประชากร 
    2. กระบวนการรวบรวมตัวเลข การเก็บจํานวนประชากรในสํามะโน
ประชากรนั้น หากเก็บไดในแบบใดแบบหนึ่งดังตอไปนี้ 
     2.1 การแจงนับตามพฤตินัย (De facto basis) เปนการแจงนับ
ประชากรทุกคนท่ีอยูในประเทศไทยในเวลาท่ีทําสํามะโนประชากร โดยถือหลักวาในวันท่ีทําสํามะโน
ประชากรนั้น ถาพบบุคคลอยูท่ีไหนก็ถือวาอยูท่ีนั่นโดยไมคํานึงวาบุคคลนั้นมีทะเบียนบานอยูท่ีไหน 
เชน นาย ก. มีทะเบียนบานอยูท่ีจังหวัดอุดรธานีแตผูสํารวจพบ  นาย ก. ท่ีจังหวัดขอนแกนในวันสํา
มะโนประชากรพอดี หากใชวิธีดังกลาว นาย ก.จะถูกนับรวมไวเปนประชากรของจังหวัดขอนแกน 
การแจงนบัอยางนี้เปนการแจงนับจํานวนประชากรตามความเปนจรงิ (Actual population) 
     2.2 การแจงนับตามนิ ตินัย (De jure basis) เปนการแจงนับ
ประชากรตามสถานท่ีท่ีเขาอยูเปนประจํา (Resident population) ในวันท่ีสํามะโนประชากรซ่ึงนับ
รวมสมาชิกของครอบครัวท่ีไมไดอยูในบานชั่วคราว และบุคคลท่ีออกไปจากประเทศเปนการชั่วคราว 
แตไมนับผูท่ีอยูในประเทศซ่ึงเปนผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลงในเวลาท่ีมีการทําสํามะโนประชากร 
ตัวอยางเชน นายกอ มีทะเบียนบานอยูท่ีจังหวัดขอนแกนหากใชวิธีนิตินัยแลว นายกอ จะถูกนับ
รวมเขาเปนประชากรของจังหวัดขอนแกนตามเดิม 
     2.3 วิธีผสม เปนวิธีท่ีเก็บรวบรวมขอมูลประชากรท่ีมีลักษณะเปน
ท้ังแบบพฤตินัยและนิตินัยรวมกัน เพ่ือลดความผิดพลาดในการแจงนับซ้ําและปองกันการตกหลน การ
ใชกระบวนการแจงนับแบบนี้ ทําใหขอมูลท่ีไดมีความถูกตองยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน การแจงนับจํานวน
ประชากรของประเทศไทย จากสํามะโนประชากรป พ.ศ.2553 ไดใหคําจํากัดความไวดังนี้คือ 
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   บุคคลท่ีตองแจงนับ ไดแก 
    ก. คนไทยทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยในวันสํามะโนประชากร 
     ข. บุคคลพลเรือนตางดาวท่ีมีสถานท่ีอยูปกติในประเทศไทย หรือบุคคล
พลเรือนตางดาวท่ีเขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราวเปนระยะเวลาต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป โดยนับถึงวัน 
สํามะโน 
     ค. คนท่ีมีสถานท่ีอยูปกติในประเทศไทย แตในวันสํามะโน ไดไปฝกภาค
ซอมรบเดินเรือทะเลหรือไปตางประเทศชั่วคราว 
     ง. ขาราชการฝายทหารและพลเรือน รวมท้ังคณะทูตของประเทศไทย 
พรอมท้ังครอบครัวซึ่งมีสํานักงานอยูในตางประเทศ 
 
   สําหรับบุคคลท่ีไมตองแจงนับ ไดแก 
    ก. ชาวนา ชาวเขา ท่ีมีท่ีอยูอาศัยไมเปนท่ี  
    ข. คณะเจาหนาท่ีฝายทหารและการทูตตางประเทศพรอมท้ังครอบครัว
ซึ่งมีสํานักงานอยูในประเทศไทย 
    ค. บุคคลพลเรือนตางดาว ผู ซ่ึงเขามาอยูในประเทศไทยชั่วคราวเปน
ระยะเวลาไมถึง 3 เดือน นับถึงวันสํามะโน 
    ง. ผูอพยพหรือผูหลบหนีเขาเมือง ซ่ึงอยูในคายอพยพท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึน 
 
   ในดานการเก็บตัวเลขนั้นก็อาจทําได 3 วิธีคือ 
   1. การใชพนักงานแจงนับ  (Enumeration method) ไปสัมภาษณ
ประชากรโดยตรงโดยทางบุคคลในบานหรือเจาบาน 
      2. การสงแบบสอบถามใหกรอกเอง (Household method) 
      3. การรวมรวมผลสถิติขอมูล 
   เม่ือเก็บแบบสอบถามท้ังหมดกลับมาแลว ก็จะมีการตรวจสอบดูวาใน
แบบสอบถามนั้นมีขอผิดพลาดหรือไม ถามีก็สงไปแกไข ตอจากนั้นก็นํามาเขารหัส (Coding) สงเขา
เครื่องคํานวณผล (Computer) เพ่ือประเมินผลออกมาเปนตารางตัวเลข ผลท่ีไดนั้นมักจะสงไปให
ผูเชี่ยวชาญแตละดานตรวจสอบกับผลจากสํามะโนประชากรคราวกอน รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ อาจมี
การแกไขเพ่ิมเติมได เม่ือถูกตองแลวก็จะสงไปพิมพในสาธารณชนได ใชตัวเลขเหลานั้นตอไป 
   อ ง ค ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ได เส น อ แ น ะ ไว ใ น  Principles and 
Recommendations For the 1970 Population Census วาในการทําสํามะโนประชากรจะตอง
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนข้ันตํ่าสุด (Minimum Essential Data for the Census) ดังนี้ 
(ชัยวัฒน  ปญจพงษ และ ณรงค เทียนสง 2521 :32-33) 
   1. ขอมูลทางดานภูมิศาสตร (Geographical Items) หมายถึงสถานท่ีจะ
ทําสํามะโนประชากรวาจะใชสถานท่ีท่ีพบขณะทําสํามะโน (De Facto Basis) หรือจะใชสถานท่ีท่ีพัก
อาศัยตามปกติ (De Jure Basis) 
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   2. ขอมูลเก่ียวกับครัวเรือนหรือครอบครัว (Household or Family 
Information) ประกอบไปดวยความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือนหรือหัวหนาครอบครวั 
   3 . ข อ มู ล เก่ี ย ว กับลั กษณ ะประจํ า ตั วของแต ละบุ คคล  (Person 
Characteristics) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สถานท่ีเกิด สัญชาติ 
   4 .  ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  (Economic 
Characteristics) ไดแกประเภทของการทํางาน อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพ (นายจางหรือลูกจาง) 
   5. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางวัฒนธรรม (Cultural Characteristics) 
ไดแก ภาษาและเชื้อชาติ 
   6. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะมูลฐาน (Fundamental Characteristics) 
ไดแก การอานออกเขียนได ระดับการศึกษา การเรียนหนังสือ 
   7. ขอมูลเก่ียวกับภาวะการเจริญพันธุ (Fertility Data) ไดแก จํานวนบุตร
ท่ีเกิดมีชีวิต 
   8. หัวเรื่องตางๆ ท่ีไดจากแบบสอบถาม (Topics Derived From the 
Questionnaire) ไดแก จํานวนประชากร จํานวนประชากรจําแนกตามสถานท่ีการจําแนกเมืองและ
ชนบท องคประกอบของครัวเรือนหรือครอบครวั 
 
   1.4 วิธีการประมวลผล 
    1. แบบนับจด ทําการบันทึกขอมูลและประมวลผลท่ีสํานักงานสถิติจังหวัด 
(สวนภูมิภาค) และสํานักงานสถิติแหงชาติ (สวนกลาง) โดยการพัฒนาชุดโปรแกรมสําหรับการ
ประมวลผลดวยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เพ่ือบันทึกขอมูลท่ีตรวจสอบความครบถวน ถูกตองและ
แนบนัยแลว เปนรายเขตแจงนับ (Enumeration Area: EA) ซ่ึงขอมูลท่ีไดนําไปใชในการนําเสนอผล
เบื้องตน 
    2. แบบแจงนั บ  ทํ าการบั น ทึ กข อ มู ลด วยระบบ  ICR (Intelligence 
Character Recognition) ท่ีสํานักงานสถิติจังหวัด (สวนภูมิภาค) แลวสงไฟลขอมูลท่ีไดจากการสแกน 
(Image) มาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Verify) และประมวลผลท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ 
(สวนกลาง) 
 
   1.5  การนําเสนอผลและการเผยแพร  
    การเสนอผล สํามะโนประชากรเคหะ พ.ศ. 2553 เสนอผลดังนี้ 
    1. รายงานผลเบื้องตน ประมวลผลจากแบบนับจด เพ่ือเสนอผลในระดับ
จังหวัด (76 ฉบับ) และท่ัวราชอาณาจักร (1 ฉบับ) 
    2. รายงานผลลวงหนา ประมวลผลจากแบบแจงนับของครัวเรือนตัวอยาง 
รอยละ 2 เพ่ือเสนอผลในระดับภาคและท่ัวราชอาณาจักร (1 ฉบับ) 
    3. รายงานผลฉบับสมบูรณ ประมวลผลจากแบบแจงนับของครัวเรือน
ท้ังหมด เพ่ือเสนอผลในระดับจังหวัด (76 ฉบับ) ระดับภาค (4 ฉบับ) และท่ัวราชอาณาจักร (1 ฉบบั) 
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    4. รายงานเชิงวิเคราะห รวมกับสถาบันการศึกษา ทําการวิเคราะหขอมูล
เชิงลึกในเรื่องท่ีสําคัญและสอดคลองกับความตองการท่ีจะใชในการวางแผน เชน การยายถ่ิน ภาวะ
เจริญพันธุ 
   สําหรับการเผยแพรขอมูล ขอมูลสํามะโนฯ ท่ีไดจะเผยแพร ดังนี้ 
    1. ในรูปเอกสารรายงาน แผนพับ Diskette, CD-ROM 
    2. Internet, Web Publication  
    3. Data Warehouse 
    4. Census Info 
    5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 
 
   1.6  ประโยชนการทําสํามะโนประชากร 
    1. ใชในการกําหนดโยบาย/วางแผนท้ังดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
    2. ใชเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือจัดหาสาธารณูปโภคและบริการข้ัน
พ้ืนฐานตางๆ ไดตรงตามความตองการหรือตามความจําเปนของแตละทองถ่ิน (หมูบาน ตําบล อําเภอ 
จังหวัด) เชน การจัดหาสาธารณูปโภคใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ (ท่ีอยูอาศัย น้ํา/ไฟ การบริการ
สาธารณสุข รถประจําทาง ท่ีท้ิงขยะ ฯลฯ)  การจัดจํานวนโรงเรียน/ครใูหเพียงพอและเหมาะสม โดย
มีเปาหมายคือใหเด็กทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดเตรียมวัคซีนสําหรับเด็กแตละ
วัยใหเพียงพอ  การจัดสวัสดิการใหเพียงพอกับคนดอยโอกาส (คนชรา คนพิการ)  และในพ้ืนท่ีท่ีมี
แรงงานตางดาวอยูหนาแนนหรือแออัด จําเปนจะตองมีการบริหารจัดการดานแรงงานใหเหมาะสม
และตองจัดบริการสาธารณสุขใหเพียงพอ เพ่ือปองกันโรคระบาด/โรคติดตอบางประเภทท่ีหายไปแลว
ในประเทศไทย แตมีโอกาสกลับมาใหมกับแรงงานตางดาว  สําหรับขอมูลโครงสรางของประชากร
ตามท่ีอยูจริง จะใชเปนฐานในการจัดแผนยุทธศาสตรจังหวัด โดยในการจัดทํา GPP นั้นจําเปนตองใช
จํานวนประชากรท่ีถูกตองครบถวนในระดับจังหวัด และในการคํานวณตัวชี้วัดท่ีแสดงผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการในจังหวัดไดอยางถูกตองนั้น ตองใชจํานวนประชากรจริงเปนตัวหาร เชน รายได
เฉลี่ยตอหัว อัตราการมารับบริการดานตางๆ เปนตน 
    3. ใชเปนฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต (Population 
Projection) 
    4. ใชในการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ีใชอยู
ในปจจุบนั และใชจัดเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัตอไป 
    5. ใชเปนกรอบในการเลือกตัวอยาง (Sampling Frame) สําหรับการ
สํารวจในรายละเอียดเฉพาะเรื่องดานประชากร/สังคม 
    6. ใชเปนฐานรวมกับการสํารวจตางๆ เชน การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนในการจัดทําตัวชี้วัดตางๆ เชน แผนท่ีความยากจน (Poverty Mapping)        
แผนท่ีผูหิวโหย (Hunger Mapping) 



 37 

    7. ภาคเอกชนสามารถใชขอมูลความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีตางๆ 
(ตามเพศ อายุ อาชีพ เปนตน) เพ่ือประกอบ การตัดสินใจในการทําธุรกิจ เชน ต้ังรานคาหรือขยาย
กิจการตามลูกคากลุมเปาหมาย 
    8. ภาคประชาชนมีความอยูดีมีสุข เนื่องจากไดรับบริการจากภาครัฐอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ปายประชาสัมพันธ “มาดี มาทําสํามะโนประชากร” 
ท่ีมา: http://www.sc.psu.ac.th/units/PR/Event/517_files/Census%20Factsheet% 
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 2. การจดทะเบียน (Registration) 
    การจดทะเบียน หมายถึง วิธีการท่ีมีลักษณะสืบเนื่องถาวร มีสภาพบังคับตามกฎหมาย
ในการบันทึกเหตุการณและลักษณะของประชากรท่ีกอใหเกิดเหตุการณนั้นๆ (เนาวรัตน พลายนอย, 
2525: 47) หนวยงานท่ีมีบทบาทในการบริหารงานดานขอมูลทะเบียนราษฎรคือ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  สําหรับการจดทเบียน โดยท่ัวไปมี 2 ลักษณะ ไดแก 1) การจดทะเบียนชีพ 
(Vital Registration) เปนการจดบันทึกสถิติเก่ียวกับการเกิด การตาย การสมรส และการหยาราง  
2) การจดทะเบียนราษฎร (Civil Registration) เปนการจดบันทึกสถิติเก่ียวกับการเคลื่อนเปลี่ยน
แปลงของบุคคลหรือครอบครัว เชน การโยกยายท่ีอยูอาศัย การเปลี่ยนชื่อ การตาย และการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการสมรส เปนตน 
  การจดทะเบียนประชากรในประเทศไทย เริ่มมีมาต้ังแตป พ.ศ. 2452 โดยทําการจด
ทะเบียนคนเกิดคนตาย ข้ึนใน 25 ตาํบลในมณฑลกรุงเทพมหานครฯ และปลายป พ.ศ. 2452 โดยทํา
การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ข้ึนในหัวเมืองตั้งแตป พ.ศ. 2459 เปนตนมา ระบบการจดทะเบียนคน
เกิด คนตาย ไดมีการบังคับใชท่ัวประเทศ ตอมาในป พ.ศ. 2460 มีการประกาศใชพระราชบัญัติการ
ตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนยายถ่ิน 
  งานทะเบียนประกอบดวย 3 ประเภท คือ ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว และ
ทะเบียนคนเขาเมือง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ทะเบียนราษฎร เปนทะเบียนแสดงสถานภาพของบุคคล ประกอบดวย ก) ทะเบียน
บาน แสดงรายการจํานวนสมาชิกท้ังหมดของบานนั้น ข) ทะเบียนคน แสดงรายจํานวนสมาชิกแตละ
คน ค) ทะเบียนคนเกิด แสดงรายการของผูท่ีเกิดมาใหมในบาน และ ง) ทะเบียนคนตาย แสดง
รายการของสมาชิกท่ีตายในบานนั้น  
  2. ทะเบียนครอบครัว เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียน  และการจดบันทึก 
ประกอบดวย ก) การจดทะเบียนสมรส ข) การจดทะเบยีนหยา ค) การจดทะเบียนรับรองบุตร ง) การ
จดทะเบยีนรับและเลิกรับบุตรบุญธรรม จ) การบันทึกฐานะของภรรยาและฐานะของครอบครวั  
  3. ทะเบียนคนเขาเมือง เปนการจดทะเบียนคนเดินทางเขาออกจากประเทศทุกทาง จะ
ทําใหทราบเก่ียวกับการยายถ่ินระหวางประเทศ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจดทะเบียนคนเขาเมือง 
คือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
  สําหรับประโยชนของขอมูลการจดทะเบียนมีประโยชนท้ังในสวนบุคคล การพัฒนา
สังคม และประเทศชาติ เชน การแสดงสิทธิสวนบุคคล เชน การเปนหลักฐานการเขาโรงเรียน การ
เกณฑทหาร การรับราชการ การสมรส การลงคะแนนเสียง เปนตน หรือการใชขอมูลเพ่ือกําหนด
เกณฑในการยกระดับเขตการปกครองสวนทองถ่ินจากองคการบริหารสวนตําบล เปนเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร เปนตน หรือแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้
หนวยงานตางๆ ใชขอมูลเหลานี้ในการบริหารโครงการตางๆ ในดานสาธารณสุข สวัสดิการ ขนาด
ประชากร โครงสรางอายุและเพศของประชากร ท่ีอยูอาศัย การเกิดของประชากร การตายของ
ประชากร การเคลื่อนยายประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร และนําขอมูลตางๆ เหลานี้ไปใช
ประโยชนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติในดานตางๆ ตอไป 
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 3. การสํารวจ (Survey)  
 การสํารวจมีลักษณะท่ีแตกตางจากการสํามะโนประชากร และการจดทะเบียน คือการ

สํารวจนั้นมีวัตถุประสงคพิเศษเฉพาะอยาง การสํารวจสวนใหญเพ่ือตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวเลขบางเรื่อง ซ่ึงการสํารวจจะตองมีหลักมีเกณฑและมีความนาชื่อถือได ดังนั้นจึงมีหลักการ
ดังตอไปนี้ 
   1. หลักของการสํารวจ ไดแก 
       หลักการสํารวจ ไดแก 1) การกําหนดเปาหมายของการสํารวจ เพราะวา
เปาหมายของการสํารวจนั้นจะชวยใหเราตัดสินใจเลือกวิธีสํารวจไดอยางเหมาะสม  การกําหนดขนาด
ของตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวาควรจะใชสักเทาใด จะเลือกตัวอยางอยางไร คําถามท่ีใชใน
แบบสอบถามควรเปนไปในรูปใดจึงจะไดคําตอบตรงตามเปาหมายท่ีเราตองการ จะใชวิธีประเมินผล
อยางไร  2) ความถูกตองเชื่อถือได  การดําเนินการตางๆ ตามขอท่ีหนึ่งขางตนนั้นจะตองมีความ
ถูกตองเชื่อถือได จึงจะเปนท่ียอมรับและนําเอาประโยชนไปใช  3) ใชไดในทางปฏิบัติ  สิ่งตางๆท่ี
กําหนดลงไปในแบบสอบถามนั้นตองสามารถใชในทางปฏิบัติและมีความสมบูรณครบถวน ไม
กอใหเกิดปญหาและขอสงสัยแกท้ังนักสํารวจและผูตอบแบบสอบถาม เพราะการสํารวจเปนการ
ออกไปสัมภาษณยอมจะมีขอผิดพลาดไดงาย หากคําสั่งหรือคําถามในแบบสอบถามไมชัดเจนพอเพียง 
และ 4) ประหยัด หมายถึงการทําการสํารวจตามท่ีต้ังเปาหมาย โดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุดและไดรับ
ความสําเร็จตางๆตามวัตถุประสงคของเราสูงสุด 
 
   2. ข้ันตอนท่ีสําคัญในการทําการสํารวจ (The Principal Steps in Sample 
Survey) 
   ข้ันตอนท่ีสําคัญในการทําการสํารวจ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงคของการ
สํารวจไวใหชัดเจน  2) ทําการกําหนดกลุมประชากรท่ีจะทําการสํารวจใหแนชัดลงไป  3) ทําการ
กําหนดตัวอยางและขอมูลท่ีตองเก็บรวบรวม  4) กําหนดวิธีการแจงนับวาจะดําเนินการอยางไร      
5) จัดอบรมผูเก่ียวของในการสํารวจเพ่ือใหเขาใจวัตถุประสงคของการสํารวจ 6) ดําเนินการสํารวจ
ตามแผนการและหวงเวลาท่ีเวลาท่ีกําหนด และ 7) สรุปและวิเคราะหขอมูลตลอดจนแปลผลและพิมพ
รายงานผล 
   

       3. วิธีการสํารวจโดยใชตัวอยาง (Sample Survey)  
การเลือกประชากรข้ึนมาเพียงบางสวนจากประชากรท้ังหมด เพ่ือใชเปน

ตัวแทนในการศึกษาเก่ียวกับลักษณะตางๆ ของประชากรตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  วิธีการเลือก
ตัวอยางอาจเลือกได 2 วิธีคือ (ศุภวัลย พลายนอย และเนาวรัตน พลายนอย, 2525: 46-47 ) 

  3.1 วิธีการเลือกตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability 
Sampling) หมายถึง การเลือกท่ีเปดโอกาสใหทุกๆ หนวยของประชากรมีสิทธิ์ไดรับเลือกข้ึนมาเปน
ตัวแทนอยางเทากันหมด การเลือกตัวอยางโดยวิธีการเชนนี้ มีหลักประกันทางสถิติท่ีจะเชื่อไดวา 
ตัวอยางท่ีไดรับเลือกข้ึนมานั้นเปนตัวแทนของประชากรสวนรวมท้ังหมดได  
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   3.1.1 ก ารสุ ม ตั ว อ ย า ง โด ย ไม ใช ท ฤ ษ ฎี ค ว าม น า จ ะ เป น  
(Non Probability Sampling) อาจใชเปนตัวแทนของประชากรท่ัวไปทางเศรษฐีได การสุมตัวอยาง
วิธีนี้ไมสามารถประมาณคาความนาจะเปนของแตละหนวยท่ีถูกเลือกเปนตัวอยางไดการสุมตัวอยาง
โดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปนอาจทําไดหลายวิธี คือ 

   ก. การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling 
or Judgment Sampling) เปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีข้ึนอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของผูทําการวิจัย
วา ลักษณะของกลุมท่ีเลือกมาสามารถใชเปนตัวแทนของประชากรท่ีตองการศึกษาได การคัดเลือก
ตัวอยางโดยวิธีการนี้ไมมีอะไรท่ีจะยืนยันไดแนนอนวา ตัวอยางท่ีคัดมาไดนั้นจะเเทนประชากรท้ังหมด
ไดหรือไม แตอาจจะมีประโยชนในข้ันริเริ่มศึกษาปญหาในข้ันสูงข้ึน 

   ข . ก ารสุ ม ตั ว อ ย า งแ บ บ กํ าห น ด โค วต า  (Quota 
Sampling ) เปนการสุมตัวอยางโดยใหพนักงานสัมภาษณเลือกตัวอยางเอง โดยเลือกใหครบจํานวน 
แตละประเภทตามท่ีผูวิจัยกําหนดไว ท้ังนี้อาจอาศัยขอมูลจากประชากรท่ีเคยศึกษามากอน ในทาง
ปฏิบัติโควตามักถูกกําหนดตามลักษณะบางอยาง วิธีนี้มีผูนิยมใชกันมากเพราะเปนวิธีท่ีงายและ
สะดวก 

   ค. การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เปนวิธีการเก็บตัวอยางท่ีงายและสะดวกแกการติดตอจนกระท่ังไดจํานวนครบ การเลือกตัวอยางยึด
เอาความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผูเลือกเปนหลัก ไมมีการกําหนดอัตราสวนและบุคคลแต
อยางใดพนักงานสัมภาษณสัมภาษณใครก็ไดท่ีบังเอิญพบ เชน ตามปายรถเมล ตามถนนและยาน
ชุมชน เปนตน ซ่ึงวิธีนี้ไมสามารถใชเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมดได เนื่องจากไมสามารถกําหนด
อัตราและทิศทางของความคลาดเคลื่อนได 

   3.1.2   ก า รสุ ม ตั ว อ ย า ง โด ย ใช ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม น า จ ะ เป น                 
(Probability Sampling) หรือประเภทท่ีใชเปนตัวแทนของประชากรท่ัวไปได เปนการสุมตัวอยางท่ี
แตละหนวยยอย ของประชากรมีโอกาสท่ีจะถูกเลือก ซ่ึงโอกาสในการถูกเรื่องนี้อาจเทากันหรือไมก็ได 
การสุมตัวอยางแบบนี้อาจทําไดหลายวิธี คือ 

   ก . ก า ร สุ ม ตั ว อ ย า งแ บ บ ง า ย  (Simple Random 
Sampling)  เปนการเลือกตัวอยางท่ีใหทุกๆหนวยของประชากรมีโอกาสเทากันในการไดรับการ
คัดเลือก มักนิยมเลือกแบบท่ีไมมีการแทนท่ี (Sampling Without Replacement) คือเม่ือเลือก
หนอยไดหนอยนึงข้ึนมาแลวจะไมมีการเลือกซํ้าอีก การสุมแบบนี้ทําใหหลายวิธีแตท่ีนิยมกันคือ การ
จับฉลากและการใชตารางเลขสุม วิธีนี้จะพบกับความยุงยากมาก เชน เสียเวลา เสียคาใชจายมาก จึง
ไมคอยนิยมวิธีการสุมแบบนี้มากนัก  

   ข.การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling) มีลักษณะคลายกับการสุมตัวอยางแบบงาย คือ จะไดตัวอยางท่ีกระจายไปท่ัว วิธีการสุม
ตัวอยางแบบนี้ทําไดงายและสะดวก สามารถตรวจสอบความถูกตองไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในทาง
สังคมศาสตรนิยมใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบคอนขางมาก 

   ค. การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling)
เปนการเลือกตัวอยางจากประชากรท่ีแบงออกเปนกลุมหรือทําตามลักษณะหรือหลักเกณฑบางอยาง 
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เชน แบงประชากรออกเปนกลุมๆ ตามอาชีพ การศึกษา หรือแบงโรงงานอุตสาหกรรมเปนกลุมๆตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม เปนตน หลังจากท่ีแบงประชากรเปนชั้นๆแลว จะทําการคัดเลือกตัวอยาง
จากประชากรแตละชั้น โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายหรือการสุมตัวอยางแบบมีระบบก็ได แตอาจจะ
มีขอเสียในบางกรณี เชน การมีจํานวนชั้นมากเกินไป อาจจะไมสามารถจํากัดตัวอยางใหนอยลงได 
ดังนั้น ควรหาทางแกไขหรือลดจํานวนชั้นใหนอยลงเพ่ืองายและสะดวกตอการสํารวจสุมตัวอยาง 

 ง. การสุ มตั วอย างแบบกลุ ม  (Cluster Sampling) วิธีการสุ ม ท่ีแบ ง
ประชากรออกเปนกลุมๆ แลวเลือกออกมาเพียงบางกลุมโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายหรืออยางมี
ระบบก็ได และเก็บขอมูลจากทุกหนวยของกลุมท่ีถูกเลือกเปนตัวอยาง เชน แบงเมืองๆหนึ่งออกเปน
เขตสํามะโนประชากรหลายรอยเขตแลวเลือกมาเพียง 50 เขต จากนั้นสัมภาษณทุกคนท่ีอยูใน  
50 เขตท่ีเลือกไว 

 จ. การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling)เปนวิธีการ
คัดเลือกตัวอยางท่ีใชหลายๆ วิธีท่ีกลาวมาแลวขางตน เชน ทําการแบงประชากรท่ีเปนเปาหมายของ
การสํารวจออกเปนข้ันตางๆ ในแตละข้ันจะแบงประชากรออกเปนกลุม กลุมตางๆ เหลานี้อาจจะมี
หลายระดับ เชน ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน เม่ือเลือกกลุมจากระดับใดระดับหนึ่งได
แลวก็เลือกกลุมระดับตอมาจนถึงกลุมระดับเล็กท่ีสุด แลวจึงทําการคัดเลือกกรณีตัวอยาง (หมูบาน 
ครัวเรือน บุคคล) โดยอาจใชการเลือกตัวอยางแบบงายหรือแบบมีระบบก็ได   

 อยางไรก็ตาม การจะเลือกการสํารวจสุมตัวอยางแบบใดนั้น ตองพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการดําเนินงานเปนสําคัญ เชน ระยะเวลา งบประมาณ ความรูและ
ความสามารถ เปนตน ในปจจุบันการสํารวจสุมตัวอยางเปนท่ีนิยมในทางประชากรท้ังในและ
ตางประเทศกันมาก เพราะทําใหประหยัดงบประมาณ การเก็บรวบรวมประมวลผลขอมูลและเสนอ
ผลไดรวดเร็ว 

  4. ขอมูลประชากรจากแหลงอ่ืนๆ นอกจากแหลงขอมูลประชากรท่ีสําคัญ 3 แหลง 
ดังท่ีไดกลาวมาแลว ขอมูลประชากรอยางอาจไดมาจากแหลงอ่ืนๆอีกดังนี้  1) จากการทําสํามะโนใน
ดานตางๆ ของสังคมนั้น เชนการทําสํามะโนเกษตร การทําสํามะโนอุตสาหกรรม การทําสํามะโนธุรกิจ 
การทําสํามะโนครัวและโรงเรียน ซ่ึงจะใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องราวทางประชากรในสังคมนั้น 2) 
จากระบบการทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เชน ทะเบียน
ทหาร และทะเบียนสถิติสาธารณสุข เปนตน  3) จากสถิติขอมูลทางประชากรของประเทศตางๆ ท่ีมี
การพิมพเผยแพรโดยองคการสหประชาชาติ องคการแรงงานระหวางประเทศ เปนตน  และ 4) จาก
การคาดประมาณประชากร ซ่ึงเปนการนําขอมูลประชากรจากแหลงตางๆ มาวิเคราะหกําหนดขอ
สมมติฐานแลวคํานวณหาจํานวนประชากรคาดหมายในดานตางๆเชน จํานวนประชากรชาย หญิง 
และประชากรในวัยแรงงาน เปนตน ( อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค, 2533: 29 ) 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรของการทําสํามะโน   
ประชากร การจดทะเบียน และการสํารวจสุมตัวอยาง 

 

ลําดับท่ี วิธีการเก็บรวมรวม
ขอมูล 

ขอดี ขอเสีย 

1 การทําสํามะโน
ประชากร 

1.ไดขอมูลครบถวนแสดง
รายละเอียดขอมูลเปนเขต
ภูมิศาสตรท่ีเล็กท่ีสุดได  

2.เปนขอมูลหลักซึ่งจะนําไป
ชวยวางแผนการเก็บขอมูล
อ่ืนได 

1.สิ้นเปลืองคาใชจายมาก 
2.ไมสามารถทําไดทุกปซ่ึงทํา

ใหไดขอมูลไมตอเนื่องกัน  
3.ปริมาณงานมากทําใหยาก

แกการบริหารงานแก
คุณภาพของขอมูลอาจจะ
ลดลงไป 

 
2 การจดทะเบียน 1.สิ้นเปลืองคาใชจายนอย

เพราะเสียคาใชจายเฉพาะ
สวนประมวลขอมูลกับการ
พิมพเผยแพรเทานั้น 

2.สามารถทําไดบอยไดขอมูล
ตอเนื่อง 

3.สามารถประมวลขอมูลแยก
ตามหนวยบรหิารยอยหรอื
เขตภูมิศาสตรยอยได 

1.รายงานของขอมูลจํากัด
เพราะตองรวบรวมข้ึนตาม
แบบรายงาน ซ่ึงเปนผล
พลอยไดจากการบริหาร  

2.ปกติขอมูลสถิติจะมี
คุณภาพไมดีนักเพราะมี
ความผิดพลาดในขอมูล
เบื้องตนไดทะเบียนหรือ
ขอมูลไมทันสมัย 

3 การสํารวจสุมตัวอยาง 
 

1.สิ้นเปลืองคาใชจายนอย 
2.สามารถทําไดบอยไดขอมูล

ตอเนื่องใชสนับสนุนการทํา
สํามะโนในปท่ีไมมีการทําสํา
มะโนประชากรได 

3.ปริมาณงานนอยควบคุมได
ใกลชิด 

4.รวบรวมขอมูลท่ีสลับซับซอน
หรือพิสดารไดเพราะอาจใช
เทคนิคการวัดหรือสัมภาษณ
พิเศษได 

5.ประมวลขอมูลสําเร็จรูปได
อยางรวดเร็วทันตอการใช 

1.ขอมูลเปนขอมูลท่ีประมาณ
ข้ึนมีความคลาดเคลื่อนใน
ขอมูลจากการสุมตัวอยาง  

2.ไมสามารถประมวลเปนราย
เขตภูมิศาสตรท่ีเล็กได
หรือไมสามารถจําแนก
ขอมูลในรายละเอียดมาก
นักเพราะมีความ
คลาดเคลื่อนมาก 
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การนําเสนอขอมูลทางดานประชากร (Presentation of Population Data) 
 

การนําเสนอขอมูลทางดานประชากร ไดแก การนําเอาขอมูลทางดานประชากรออกเสนอ 
เพ่ือประโยชนในการเผยแพรสื่อความหมาย ตลอดจนเพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิธีการนําเสนอ
ขอมูลทางดานประชากรสามารถจัดทําได 4 วิธีใหญๆ คือ  

1. การนําเสนอโดยบทความ (Text Presentation) วิศิษฐ ประจวบเหมาะ (2516) ได
กลาวถึงการนําเสนอขอมูลโดยบทความไววา วิธีนี้นิยมใชเม่ือมีขอมูลไมมากนักแตมีรายละเอียดท่ี
ตองการใหผูอานรับฟงมาก ตัวอยางเชน 

วิจัยความชุก และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนกลุม
เสี่ยงในพ้ืนท่ี ตําบลหนองแวง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ป 2557 ผลการศึกษาพบวา ความชุก
ของโรคเทากับรอยละ 7.4 ลดลงจาก รอยละ 24.4 9 ในป 2556 และมีคาใกลเคียงกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใน
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธมีความเสี่ยงและสงผลตอพฤติกรรมการ
ควบคุมปองกันโรคโรคพยาธิใบไมตับไดแกปจจัยสวนบุคคลเพศชายมีความเสี่ยงสูงกวาเพศหญิง 3 
(AOR=3.06, 95% Cl=2.20-4.26) เทากลุมอายุ 60 ปข้ึนไปมีความเสี่ยงสูงกวากลุมอ่ืนๆ 4.4 เทา
(AOR=4.40, 95% Cl=2.15-9.01 ปจจัยดานความรูมีความสัมพันธกับการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(AOR=0.85,95%Cl=0.56-1.29) ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคพยาธิใบไมตับในเชิงปองกัน(AOR=1.07, 95% Cl=0.46-2.47) ปจจัยพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 ยังคงรับประทานอาหารเสี่ยงตามวิถีชาวบานและไมมี
แนวโนมท่ีคิดจะเลิกเลยเชนปลาราดิบแจวบอง สมตําใสปลาราดิบ ฯลฯ อธิบายความงามบางสวน
ปจจัยระดับการศึกษากลุมอาชีพการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีการอยู ใกลแหลงน้ําการสูบบุรการด่ืม
แอลกอฮอลพบวาไมมีความสัมพันธและสงผลตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ (ไสว ชยัประโคม, 2557) 

 

2.การนําเสนอโดยบทความก่ึงตาราง (Semi Tabular Presentation) เปนการนําเสนอ
ขอมูลดวยบทความประสงคตาราง นิยมใชในกรณีท่ีไมตองการคําบรรยายมากและจํานวนตัวเลขไม
มากมายนักเชนกัน ตัวอยางเชน   

รายงานสุขภาพคนไทยป พ.ศ. 2557 ระบุวาโรคอวนถือเปนสาเหตุใหเจ็บปวยและเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable Diseases: NCDs) นอกจากนี้ภาวะ
โรคอวนในประเทศไทยมีแนวโนมจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคตจากผลการสํารวจสุขภาพประชาชน
ไทยโดยการตรวจรางกายในป 2552 พบคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไปมากกวา 1 ใน 3 อยูในภาวะน้ําหนัก
เกิน และอวนเพ่ิมข้ึน 2 เทาตัวเม่ือเทียบกับในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา (ป 2534-2552) และหาก
เปรียบเทียบในระดับภูมิภาคพบววาคนไทยอวนสูงสุดเปนอันดับ 2จากท้ังหมด 10 ประเทศอาเซียน
รองจากมาเลเซียเทานั้นขณะเดียวกันยังพบเด็กอวนตั้งแตในระดับปฐมวัย (อายุ 1 - 5) ปและวัย (อายุ 
6-14) ปขยายตัวมากจนนาเปนหวงคือเด็กนักเรียนทุกๆ 10 คนจะพบผูท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินและอวน
อยางนอย 1 คนสถานการณโรคอวนมีความรุนแรงแตกตางไปในแตละภูมิภาคเพ่ิมข้ึนตามระดับการ
พัฒนาและฐานะทางเศรษฐกิจ ดังขอมูลคือกรุงเทพฯ 44.6 % ภาคกลาง 38.4 เปอรเซ็นตภาคอีสาน 
29.0%  ภาคเหนือ 26.7% ภาคใต 26.0% (ฉัตรชัย นกดี, 2560: ออนไลน) 
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ขอควรระวัง ในการแปลความของการนําเสนอขอมูลแบบนี้ก็คือผูอานจะตองหาจุดเนนเอง
โดยอาศัยความรูและประสบการณในเรื่องนั้นๆ มิเชนนั้นแลวจะทําใหการแปลความผิดพลาดไปได  

 

3. การนําเสนอแบบตาราง (Tabular Presentation) เปนการนําเสนอขอมูลดวยตาราง
โดยไม มีรายละเอียดท่ีเปนคําบรรยายใหนอกจากรายละเอียดของตารางเอง เชน ชื่อเรื่อง 
(อะไร เกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด) และแหลงขอมูล การเสนอขอมูลแบบตารางนิยมใชเม่ือมีจํานวนขอมูล
เปนจํานวนมากตองการเปรียบเทียบตัวเลขตางๆ ใหเดนชัดและไมตองการแสดงรายละเอียดดวย
ขอความมากนัก ตารางท่ี 2.2  
 

ตารางท่ี 2.2 จํานวนประชากรอาย ุ15 ปข้ึนไป จําแนกตามสถานภาพแรงงาน  
หนวย: ลานคน 

สถานภาพแรงงาน 
2559 2560 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ค. เม.ย. 
รวม ชาย หญิง 

ประชากรอายุ 15 ปขึน้ไป 55.50 55.53 55.57 55.86 55.59 27.00 28.89 
1. ผูอยูในกําลังแรงงาน 38.35 38.02 37.77 38.32 37.89 20.70 17.19 
   1.1 ผูมีงานทํา 37.61 37.23 36.81 37.46 37.09 20.22 16.87 
   1.2 ผูวางงาน 0.40 0.39 0.45 0.50 0.47 0.28 0.19 
   1.3 ผูท่ีรอฤดูกาล 0.34 0.40 0.51 0.36 0.33 0.20 0.13 
2. ผูอยูนอกกําลังแรงงาน 17.15 17.51 17.80 17.54 18.00 6.30 11.70 
    อัตราการวางงาน 1.04 1.04 1.20 1.29 1.25 1.36 1.11 
อัตราการวางงาน = ผูวางงาน x 100 

   ผูอยูในกําลังแรงงาน  

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) 
ขอควรระวังในการแปลความหมายจากการนําขอมูลแบบนี้ก็คือ เราจะตองทําการรวบรวม

และจุดเนนเอง และจะตองพิจารณาดวยวาขอมูลท่ีปรากฏอยูนั้นสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
หรือไม วิธีการจําแนกขอมูลในตารางทําไดสมบูรณถูกตองตามหลักสถิติมากนอยเพียงใด จํานวนตัว
เลขท่ีปรากฏอยูมีมากพอจะนํามาเทียบเปนรอยละไดหรือไม เปนตน  

 

4. การนําเสนอดวยกราฟและแผนภูมิ (Graphical and Chart Presentation) เปนการ
นําเสนอขอมูลท่ีตองการจะแสดงจํานวนอัตราของประชากรเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตองการชี้ใหเห็น
ถึงแนวโนมของเรื่องนั้นๆ หรือเพ่ือใหทราบถึงบทความสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆ ในทางประชากร
ดวยกันเอง เชนโครงสรางและองคประกอบของประชากร การนําเสนอขอมูลแบบนี้เปนวิธีสื่อ
ความหมายไดรวดเร็ว ผูอานเกิดความประทับใจและติดตาไปนาน แมจะนํารายละเอียดของขอมูล 
(เก่ียวกับตัวเลข) ไมไดท้ังหมดก็ตาม กราฟและแผนภูมิท่ีนิยมใชในทางประชากรศาสตรไดแก  
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 1. แผนภูมิเสนหรือกราฟลายเสน มักจะใชกับขอมูลทางดานปริมาณและผูเสนอ
ตองการท่ีจะแสดงความสัมพันธของตัวแปรตั้งแตสองตัว หรือมากกวาข้ึนไปพรอมๆ กัน 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ลักษณะแผนภูมิเสนหรือกราฟลายเสน 

 2. แผนภูมิแทง เปนกราฟชนิดท่ีงายท่ีสุด มีประโยชนในการเปรียบเทียบขอมูลดาน
คุณภาพหรือขอมูลปรมิาณท่ีไมตอเนื่อง  

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอยางแผนภูมิแทง 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน) 
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  3. แผนภูมิวงกลม เปนการนําเสนอขอมูลประเภทคุณภาพหรือปริมาณท่ีไมไดเปน
ตัวเลขตอเนื่อง ในการสรางแผนภูมิแบบนี้แสดงพ้ืนท่ีของวงกลมออกเปนสวนๆ โดยใหจํานวนขอมูล
ท้ังหมดเทากับ 100 (หรอืเทากับมุมในวงกลมท้ังหมดคือ 360) 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ตัวอยางแผนภูมิวงกรม กรณีตัวอยางการผลิตไปฟาจากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 
ท่ีมา: ภาคภูมิ โกเมศโสภา (ออนไลน) 

  4. แผนภูมิแบบพีระมิด เปนแผนภูมิท่ีแสดงองคประกอบของประชากรทางดานเพศ
และอายุของประชากร เพ่ือใหเห็นการกระจายตัวของประชากรตามกลุมอายุและเพศไดอยางชัดเจน
และยังสามารถใชเปรียบเทียบโครงสรางดังกลาวของประชากรตั้งแตสองพ้ืนท่ีหรือมากกวาข้ึนไปไดอีก
ดวย ในการเปรียบเทียบจะเปรียบ เทียบกันดวยตัวเลขจํานวนเต็ม (Absolute number) หรือจะ
เปรียบเทียบกันดวยเศษสวน (Proportion) ของประชากรแตละกลุมอายุท่ีจําแนกตามเพศก็ได 
การแสดงขอมูลและพีระมิดอาจทําได 2 ลักษณะคือ  

ลักษณะท่ี 1 ใหจํานวนประชากรท้ังหมดเปนฐานและใหฐานนั้นเทากับรอยละ 100 
แลวจึง คํานวณอัตรารอยละของประชากรแตละเพศ และกลุมอายุโดยนําไปเปรียบเทียบกับฐาน
พีระมิดแบบนี้ประชากรท้ังหมดจะมีคาเทากับรอย  
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ภาพท่ี 2.7 ตัวอยางแผนภูมิปรามิด ลักษณะท่ี 1  
ท่ีมา: https://www.cmegroup.com/cn-t/education/featured-reports/rupee-bolstered-

by-indian-growth-prospects.html 

 

ลักษณะท่ี 2 ใหจํานวนประชากรแตละประเภทเปนฐานเทียบฐานใหเปนรอยละแลว
คํานวณอัตรารอยละของประชากรแตละกลุมอายุของแตละประเภทออกมา ทีละนิดแบบนี้ แตละซีก
แยกออกเปน 2 เพศ จะมีคาซีกละรอย  

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางแผนภูมิปรามิด ลักษณะท่ี 2  
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 ในการอานและแปลความหมายของการนําเสนอขอมูลแบบนี้จะเห็นวาลักษณะท่ี 1 
สามารถเปรียบเทียบอัตรารอยละของประชากรในแตละกลุมอายุได และสามารถเปรียบเทียบกันได
ท้ังสองเพศ สวนลักษณะท่ี 2 นั้นสามารถเปรียบเทียบอัตรารอยละของประชากรในแตละกลุมอายุ
ภายในเพศเดียวกันได ดังนั้นการอานและแปลความหมาย เพ่ือเปรียบเทียบอัตรารอยละระหวาง
ประเทศจําเปนตองมีความระมัดระวังเก่ียวกับความเทา หรือไมเทากันของฐานประกอบการพิจารณา
ดวย  

 

5. แผนภูมิแบบรูปภาพ เปนการนําเสนอขอมูลโดยใชรูปภาพตามลักษณะของ
ประชากร รูปภาพแตละรูปจะเปนตัวแทนคาของขอมูลจํานวนหนึ่งตามท่ีกําหนด  

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอยางแผนภูมิรูปภาพ 
ท่ีมา: กระทวงศึกษาธิการ (ออนไลน) 

 
6. กราฟแผนท่ี เปนการนําเสนอขอมูลเพ่ือแสดงใหเห็นภาพจําลองประกอบไปกลับ

ขอมูลทางดานประชากร ซึ่งจะชวยสรางความประทับใจใหกับผูพบเห็น ทําใหติดตามและจดจําไปได
นานพรอมท้ังสามารถกําหนดตําแหนง (Location) ของเหตุการณเหลานั้นไดโดยสังเขป  
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ภาพท่ี 2.10 ตัวอยางกราฟแผนท่ี 
ท่ีมา: มูลนิธิมะเร็งทอน้ําดี (ออนไลน) 
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บทสรุป 
 

 ขอมูลประชากร หมายถึง ขอเท็จจริงหรือปรากฎการณทางดานขอมูลประชากรท้ังหมด 
ซ่ึงอาจเปนตัวเลขหรือขอความหรืออาจมีท้ังขอมูลตัวเลขและขอความเชิงคุณภาพผสานผสานกันใน
ดานท่ีผูศึกษาสนใจ เชน ขอมูลจํานวนประชากร ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางอายุและเพศของประชากร 
เปนตน โดยขอมูลท่ีไดอาจมาจากแหลงตางๆ อยางหลากหลาย เชน ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ 
ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลทางประชากรท่ีสําคัญท่ีใชอยูในปจจุบัน ไดแก สํามะโนประชากร 
(Population Census) การจดทะเบียน (Registration) และการสํารวจ (Survey) โดยการสํารวจ 
สํามะโนประชากรจะเก็บรวบรวม 10 ปตอ 1 ครั้ง ภายในเนื้อหาแบบสอบถามท่ีสํารวจจะเปนการ
สอบถามเก่ียวกับขอมูลประชากรและขอมูลดานท่ีอยูอาศัยของประชากร เม่ือสํารวจจะมีกระบวนการ
วิเคราะห การแปลผล และการจัดพิมพเผยแพรตามลําดับ โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักไดแก
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี สําหรับการจดทะเบียนนั้นมีท้ังหมด 3 ประเภท คือ 
ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว รับผิดชอบโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
ทะเบียนคนเขาเมือง รับผิดชอบโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และการ
สํารวจมีวัตถุประสงคพิเศษเฉพาะอยาง การสํารวจสวนใหญเพ่ือตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวเลขบางเรื่อง ซ่ึงการสํารวจจะตองมีหลักมีเกณฑและมีความนาเชื่อถือ และการนําเสนอขอมูล
ทางดานประชากร สามารถนําเสนอไดหลายวิธี เชน การนําเสนอโดยบทความ  การนําเสนอโดย
บทความก่ึงตาราง  การนําเสนอแบบตาราง และการนําเสนอดวยกราฟและแผนภูมิ  และประโยชน
ของขอมูลประชากรท่ีสําคัญเปนประโยชนท้ังสวนบุคคล การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เชน ใชใน
การกําหนดโยบาย/วางแผนท้ังดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับประเทศ
และระดับพ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสามารถใชเปนฐานในการคาดประมาณประชากรใน
อนาคต (Population Projection) เปนตน 
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คําถามทายบท 
 

จงอธิบายและแกปญหาคําถามตอไปนี้ใหไดคําตอบท่ีสมบูรณ 
 

1. ขอมูลประชากรมีความหมายและความสาํคัญอยางไร 
2. จงบอกแหลงท่ีมีของขอมูลประชากรและเปรียบเทียบลักษณะของแหลงขอมูล 
3. การรวบรวมขอมูลประชากรท่ีสําคัญมีก่ีวิธีอะไรบาง พรอมท้ังวิเคราะหขอดีขอเสียของแตละ

วิธีในการจัดเก็บขอมูล 
4. จงอธิบายบทบาทของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสํามะโน

ประชากร การจดทะเบียน และการสํารวจ  
5. จงอธิบายการบวนการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรแตละวิธีวามีข้ันตอนใด มีกิจกรรมใด

อยางไร 
6. การนําเสนอขอมูลทางดานประชากรสามารถนําเสนอไดวิธีใดบาง อยางไร 
7. ใหนักศึกษาฝกเก็บรวมรวมขอมูลประชากรในชุมชนของตนเองอยางนอย  1 ขอมูล พรอมท้ัง

สรุปวิเคราะหและนําเสนอขอมูลประชากรในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
8. จงบอกประโยชนการนําขอมูลประชากรไปประยกุตใชในระดับบุคคล ชมุชน สงัคม และ

ประเทศชาติ ไดอยางไร  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  3 
ทฤษฎีทางประชากร 
เวลาเรียน  6  ชั่วโมง 

 

 
หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับประชากรในยุคแหงเหตุผล 
2. ทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม  

3. ทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา  
4. แนวความคิดเก่ียวกับประชากรท่ีสัมพันธกับคณิตศาสตร  
5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรท่ีสําคัญในปจจุบัน 

6. ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะเจริญพันธุ 
7. ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย 

8. ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการยายถ่ิน 

 

 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 

1. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเก่ียวกับประชากรในยุคแหงเหตุผล 

ทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม  ทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา แนวความคิดเกี่ยวกับ
ประชากรท่ีสัมพันธกับคณิตศาสตร  

2. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรที่สําคัญใน
ปจจุบัน ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย  และทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการ
ยายถิ่น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเน้ือหาบทท่ี 3 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 

1. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับประชากรในยุคแหงเหตุผล ทฤษฎีประชากรทางดาน
วัฒนธรรม  ทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา แนวความคิดเก่ียวกับประชากรที่สัมพันธกับ
คณิตศาสตร ได 
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2. อธิบายเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรที่สําคัญในปจจุบัน ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
เจริญพันธุ ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย  และทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการยายถ่ิน ได 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาประจําบทท่ี 3 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 4 กลุมๆ ละเทากัน เพ่ือศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับทฤษฎี

ประชากรพรอมจัดทําวีดีทัศนประกอบการนําเสนอใหเขาใจทฤษฎีประชากรน้ัน ๆ ดังน้ี 
กลุมที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรท่ีสําคัญในปจจุบัน 
กลุมที่ 2 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะเจริญพันธุ 
กลุมที่ 3 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย 
กลุมที่ 4 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการยายถ่ิน 

3.   ผูศึกษานําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายหนาช้ันเรียน 
4. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
5. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
6. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. หนังสือ ตํารา บทความ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
4. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
5. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. สังเกตความสนใจขณะทํางานกลุม 
3. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปน 
4. ประเมินผลงานการสรางสรรคในการจัดทําวิดีทัศน 
5. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
6. สังเกตจากการตอบคําถาม 
7. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท 



 

บทท่ี  3 
ทฤษฎีทางประชากร (Population Theories) 

 
 การที่จะศึกษาประชากรในแงมุมตางๆ เชน การเกิด การตาย การยายถิ่น และการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ใหเกิดความเขาใจรูยิ่งกระจางแทนั้น นอกจากจะตองอาศัยขอมูลทาง
ประชากรดังไดนําเสนอมาแลวในบทที่ 2  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทฤษฎีทางประชากร ซึ่งเปน
สาระท่ีมีประโยชนที่จะอธิบายลักษณะและภาวะของประชากรที่สําคัญไดอยางมีเหตุมีผล อันจะทําให
เกิดการตัดสินใจทางดานประชากรใหมีประสิทธิภาพ ผูเขียนจึงนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับประชากรใน
ยุคแหงเหตุผล  ทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม (Cultural Population Theories) ทฤษฎี
ประชากรทางดานชีววิทยา  (Biological Population Theories) ทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา 
(Biological Population Theories) แนวความคิดเก่ียวกับประชากรที่สัมพันธกับคณิตศาสตร 
(Mathematical Population Theories) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรที่สําคัญในปจจุบัน  
ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการเจริญพันธุ  ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย  และทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการ 
ยายถ่ิน  อันจะเปนการปูพ้ืนฐานใหผูศึกษาไดเขาใจปรากฏการณทางประชากรและสามารถอธิบายได
ตลอดจนนําไปประยุกตใชในการพัฒนาไดตอไป ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

แนวคดิเก่ียวกับประชากรในยุคแห่งเหตุผล 
 

ยุคแหงเหตุผล (Age of Reason) หรือที่รูจักกันในยุคเร่ืองปญญา (Age of Enlightenment) 

คือ ชวงเวลาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16-19 ซึ่งเปนยุคที่ชาวตะวันตกใหความสนใจในการศึกษหา
ความรูและคนควาความจริงภายใตความเช่ือที่วา มนุษยรูจักคิดวิเคราะห และพรอมทดลองสิ่งที่ไมรู
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิดการหลุดพนจากอํานาจของศาสนา ซึ่งความมีเหตุผลจนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมใหดีขึ้น ทั้งน้ีในยุคแหงเหตุผลกอใหเกิดนักประชากรศาสตร ที่ไดเสนอ
แนวคิดที่มีบทบาทสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับประชากร คือ (ดุษฎีอายุวัฒน, 2558: 22-24) 
 

 1. ทฤษฎีประชากรของมัลธัส (Multhus Population Theory) 

ทอมัส รอเบิรต มัลทัส (Thomas Robert Malthus: 1766-1834) เปนนักบวชนิกาย
โรมันคาทอลิก ชาวอังกฤษ ไดเสนอแนวความคิดดานทฤษฎีประชากรที่มีความสัมพันธกับดาน
เศรษฐกิจ ช่ือวา ทฤษฎีประชากรแนวมัลทัส (Malthus Population Theory) ซึ่งเปนแนวคิดที่
คัดคานกับแนวคิดกลุมพาณิชยนิยม ทอมัส รอเบิรต มัลทัส ไดเสนอผลงานไวมากมายหลายเร่ือง และ
ผลงานท่ีสรางช่ือเสียงคือ บทความดานประชากรที่เขียนในป ค.ศ. 1798 เรื่อง “An Essay on the 

Principle of Populations It Affect the Future Improvement of Society”  ห รือ  เรี ย กว า 



 56

“The Principle of Population” ซึ่งเสนอแนวความคิดสําคัญบนพ้ืนฐานความจริง 2 ประการ 
ไดแก 1) อาหารเปนสิ่งจําเปนตอมนุษยชาติ และ 2) ความรูสึกทางเพศเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

ทั้งน้ี ทอมัส รอเบิรต มัลทัส ไดขยายขอเสนอแนะเพิ่มเติมในบทความที่ปรับปรุงใหมในป 
ค.ศ. 1862 วาการเพ่ิมประชากรสัมพันธกับอาหารและเคร่ืองยังชีพ โดยประชากรมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
เปน  2 เท าตัว ในทุกๆ  25 ป  คือ  จํานวนประชากรเพ่ิมในอัตราเรขาคณิ ต  (Geometrical 

Progression) ไดแก 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,…สวนอาหารและเครื่องยังชีพจะเพ่ิมในอัตรา
เลขคณิต (Arithmetical Progression) ไดแก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,…ทั้งน้ีเปนผลมาจากปจจัย
สวนที่สองที่ ทอมัส รอเบิรต มัลทัส ต้ังขอสังเกตคือ ความตองการทางเพศเปนธรรมชาติการเพ่ิมของ
ประชากรจึงเปนไปในทางที่วา มนุษยมีความรูสึกทางเพศที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได อัตราเพ่ิมที่แตกตางกัน
ระหวางจํานวนประชากรกับจํานวนอาหารที่สามารถผลิตไดน้ัน ทําใหคนในยุคสมัยน้ันเกิดความกังวล
ถึงอนาคตวา อาหารที่ผลิตบนโลกจะไมเพียงพอตอความตองการบริโภคของมนุษย ซึ่งในชวง
ระยะเวลา 2 ศตวรรษ หรือ 200  ป อัตราสวนของประชากรตออาหารและเคร่ืองยังชีพจะเปน 256 

ตอ 9 และภายใน 3 ศตวรรษ จะเปนในอัตรา 4,096 ตอ 13 และภายใน 2,000 ป อัตราสวนจะ
แตกตางกันมากจนแทบคํานวณไมได จึงตีความไดวา ชวงการเพ่ิมของประชากรหรืออาหารและเคร่ือง
ยังชีพ จะเกิดขึ้นทุกๆ 25 ป เชน ประชากรของเกาะแหงน้ีมีอยู 11 ลานคน และสมมติใหผลผลิต
ปจจุบันเทากับจํานวนที่สามารถรองรับประชากรดังกลาวได  ซึ่งในชวง 25 ปแรก ประชากรจะเพ่ิม
เปน 22 ลานคน ในขณะที่อาหารเพ่ิมเปนสองเทา จากน้ันไปอีก 25 ป ประชากรจะเปน 44 ลานคน
แตอาหารและปจจัยดํารงชีพ (Subsistence) จะเทากับปริมาณที่รองรับประชากรเพียงจํานวน 33 

ลานคนเทาน้ัน ในอีก 25 ปตอมา  ประชากรจะเปน 88 ลานคน ในขณะที่ปจจัยดํารงชีพจะเทากับ
ปริมาณท่ีรองรับประชากรไดเพียงคร่ึงหน่ึงของจํานวนดังกลาว และ ณ สิ้นศตวรรษแรก ประชากรจะ
เปน 176 ลานคน ในขณะที่ปจจัยดํารงชีพจะมีเพียงปริมาณท่ีรองรับประชากร 55 ลานคนเทาน้ัน  จึง
ปลอยใหประชากรอีก 126 ลานคนไมดีรับการเลี้ยงดู เปนตน 

ทอมัส รอเบิรต มัลทัส ยังเสนออีกวา ประชากรเพ่ิมขึ้นเม่ืออาหารและเครื่องยังชีพเพ่ิมขึ้น 

ยกเวนจะมีสิ่งใดส่ิงหน่ึงมาควบคุม ไดแก ขอหามทางศีลธรรม (Moral Restraint) เชน การเลื่อนอายุ
การสมรส การควบคุมการแตงงาน เปนตน ความเสื่อม (Vice) เชน การฆาทารก การรวมเพศแบบสํา
สอน การรักรวมเพศ เปนตน และความยากแคน (Misery) เชน คามยากจน โรคระบาด สงคราม ภัย
ธรรมชาติ เปนตน ทอมัส รอเบิรต มัลทัส เช่ือวาหากไมควบคุมอัตราเพ่ิมประชากรแลว ปริมาณ
อาหารและเคร่ืองยังชีพจะไมเพียงพอกับจํานวนประชากร เขาจึงไดเสนอใหมีการควบคุมจํานวน
ประชากร 2 วิธีการ คือ 1) การควบคุมโดยธรรมชาติ หรือการยับย้ังเชิงทําลาย ที่เรียกวา Positive 

Check กลาวคือ เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพจะตํ่าลง จนเกิดความอดอยาก 

ยากจน ซึ่งจะทําใหเกิดโรคระบาดตางๆ เกิดทุพภิกขภัย ตลอดจนเกิดสงครามอันเปนการบ่ันทอนชีวิต
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ประชากรในสังคมหรืออาจกลาวไดวา เปนการควบคุมการเพ่ิมประชากรโดยใชความยากแคน 2) การ
ควบคุมโดยการปองกัน หรือการยับย้ังเชิงปองกัน เรียกวา Preventive Check เปนการควบคุมการ
เพ่ิมประชากรท่ีใชขอหามทางศีลธรรม และความเสื่อมควบคุมการเกิดใหนอยลง ไดแก การเลื่อนอายุ
สมรสออกไป การงดเวนการอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา และงดเวนการแตงงาน เปนตน 

หลังทอมัส รอเบิรต มัลทัส ไดต้ังขอสังเกตวา โดยทั่วไปเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมาก 

ในขณะที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกมีจํากัด แมวาแรงงานจะเพ่ิม ผลผลิตทาง
การเกษตรก็จะคอยๆ ลดลง ซึ่งความสัมพันธดังกลาวน้ีเรียกวา “กฎการลดนอยถอยลงของผลผลิต” 

(The Law of Diminishing Returns) แมวาที่ดินทํากินทางเกษตรกรรมที่ลดลง จะควบคุมจํานวน
ประชากรแตไมสามารถทําใหเกิดความสมดุลทางประชากรได  วิธีการควบคุมโดยตรง และวิธีการ
ควบคุมโดยการปองกันเทาน้ันที่จะลดจํานวนประชากรได 

แนวความคิดของทอมัส รอเบิรต มัลทัส นับวามีบทบาทตอการพัฒนาทฤษฎีดาน
ประชากรสืบมา และไดมีผูนําความคิดของทอมัส รอเบิรต มัลทัส มาปรับปรุงอีกมาก กลุมที่นํา
แนวคิดของทอมัส รอเบิรต มัลทัส มาปรับปรุงใชน้ีเรียกวา “กลุมมัลทัสใหม” (Neo Malthus)  

ซึ่งกลุมน้ีมีความเห็นวาการเพ่ิมประชากรนอกจากจะนําความยากจนแรนแคนมาสูสังคมแลว ยังอาจ
นําไปสูสงครามและความหายนะไดในเวลาไมมากนักการแกไขการเพิ่มประชากรดวยมาตรการเพียง
อยางหน่ึงอยางใด ไมสามารถทําใหสังคมอยูรอดได ตองทําทุกวิถีทางซึ่งวิถีทางที่สําคัญ ไดแก 
การคุมกําเนิดดวยวีตางๆ กลุมน้ีนับเปนกลุมแรกที่รองเรียกใหมีการคุมกําเนิด และตอมาไดมีอิทธิพล
ตอนโยบายประชากรของโลกเปนยางมากกลาวคือ ประเทศตางๆ ไดยอมรับวาการคุมกําเนิดเปน
มาตรการที่จําเปนทางหน่ึงที่จะหยุดย้ังไมใหเกิดความหายนะจากความอดอยาก (ปราโมทย  
ประสาทกุล, 2522)  

อยางไรก็ตามดวยขอเสนอแนวความคิดประชากรของทอมัส รอเบิรต มัลทัส มีผูแสดง
ความเห็นคัดคานและช้ีใหเห็นจุดออนที่สําคัญ 4 ประการ กลาวคือ (นิพนธ  เทพวัลย, 2519: 22) 

ประการแรก การคํานวณของทอมัส รอเบิรต มัลทัส อาจผิดพลาดได เน่ืองจากทอมัส 

รอเบิรต มัลทัส ไมไดช้ีใหเห็นวาใชขอมูลจากแหลงใดมาคํานวณศตวรรษที่ทําใหทราบวาทุกๆ 25 ป 
อาหารและเครื่องยังชีพหมายรวมถึง จํานวนประชากรจะเพ่ิมข้ึน 1 เทา ซึ่งการเพิ่มข้ึนของประชากร 
สามารถทวีเปน 2 เทา สามารถเกิดขึ้นไดเอง จากจํานวนประชากรวัยเจริญพันธุ (Reproductive 

Age) ที่แตงงานแลว 

ประการที่สอง ทอมัส รอเบิรต มัลทัส เช่ือวาอาหารและเคร่ืองยังชีพไมสามารถจะเพ่ิมขึ้น
ในอัตราเดียวกับจํานวนประชากร โดยปริมาณการผลิตอาหารจะถูกจํากัดดวยพ้ืนที่ แมเพ่ิมการบํารุง
พ้ืนที่ก็จะไมคุมกับการลงทุน ทอมัส รอเบิรต มัลทัส มิไดคํานึงถึงความรูทางวิทยาศาสตร และความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว การใชปุ๋ย
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วิทยาศาสตร การขนสงวัตถุดิบจากประเทศอาณานิคม เปนตน ที่จะชวยเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอ
ความตองการของมนุษย 

ประการท่ีสาม ทอมัส รอเบิรต มัลทัส ไมไดตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
จะชวยปรับปรุงมาตรฐานชีวิตและความเปนอยูของมนุษยในสังคม ประกอบกับวิทยาการทาง
สาธารณสุขที่จะมีสวนชวยลดอัตราการเพิ่มของประชากรได ซึ่งทําใหสังคมอุตสาหกรรมมีอัตราเกิดตํ่า
กวาสังคมเกษตรกรรม 

ประการที่สี่ ทอมัส รอเบิรต มัลทัส มองขามความสําคัญของการคุมกําเนิด และการ
วางแผนครอบครัว ทั้งที่เปนกลไกสําคัญในการควบคุมจํานวนประชากร อาจเปนเพราะทอมัส 

รอเบิรต มัลทัส เปนนักบวชที่เครงตอศาสนา จึงเช่ือวา การคุมกําเนิดจะนํามาซึ่งความเสื่อมทาง
ศีลธรรม จึงเสนอใหมีการควบคุมการเพ่ิมประชากร โดยการเลื่อนอายุแรกสมรสไปเปน 30-40 ป โดย
อางวาการสมรสชาจะชวยใหมีจํานวนบุตรนอยลงตามธรรมชาติ 

 

ทฤษฎีประชากรทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Population Theories) 

 

1. โดมอนต์ (Domont) เปนชาวฝร่ังเศส ไดต้ังทฤษฎี Social Capillarity เปนทฤษฎีที่
อาศัยวัฒนธรรมและสังคมเปนมูลฐานในการอธิบายจํากัดอัตราการเกิดข้ึนกับความคิดทางดาน 

Psychological Factors มากกวาสาเหตุทางเศรษฐศาสตร  โดยอุปมาอุปไมยการเลื่อนช้ันทางสังคม
ระดับนํ้าในหลอดแกว เขาไดช้ีใหเห็นวาเมื่อนําหลอดแกวที่มีรูกลวงจุมในหลอดแกวที่บรรจุนํ้า 
นํ้าจะข้ึนมาตามหลอดแกว หลอดแกวที่มีรูเล็กจะมีระดับนํ้าขึ้นไดสูงกวาหลอดแกวที่มีรูใหญ ดังน้ัน
บุคคลที่ตองการเลื่อนฐานะทางสังคม หรือตองการที่จะแสวงหาช่ือเสียงเกียรติยศ จึงควรอยูเปนโสด
หรือไมควรมีบุตร หรือควรมีขนาดครอบครัวเล็กที่สุดเพ่ือจะไดเกิดความคลองตัวไมมีภาระกังวลเมื่อ
ตองการแสวงหาช่ือเสียงและเกียรติยศ โดยโดมอนต (Domont) เขาไดยกตัวอยางประเทศฝร่ังเศสซึ่ง
ในขณะน้ันชาวฝร่ังเศสสวนใหญรับราชการ ผูรับราชการจะมีตําแหนงตางๆ สูงขึ้น และผูที่มี
ความกาวหนาในหนาที่การงานสวนใหญมักจะตองประสบกับการโยกยายบอยๆ ดังน้ันสําหรับในเร่ือง
น้ีคนโสดจึงมีความคลองตัวมากกวา เพราะไมตองกัลวลกับการหาที่เรียนของบุตรและสถานที่ทํางาน
ของภรรยา  อยางไรก็ตามในสังคมที่แบงประชากรออกไปตามวรรณะประชากรจะไมมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงวรรณะได ดังน้ันแนวความคิดของโดมอนต (Domont) จึงไมอาจนําไปใชไดกับสังคม
ประเภทดังกลาว 

2. เบรนทาโน (Brentano) เปนอีกทานหน่ึงที่เช่ือวาการเกิดจะลดหรือเพ่ิมข้ึนอยูกับ
จิตใจเปนสําคัญโดยใชเหตุผลวา ปกติทุกคนจะตองแสวงหาความสําราญประกอบกับคนรวยและ
บุคคลช้ันสูงมีสถานที่และวิธีพักผอนหยอนใจไดมากกวาคนจนและคนจนช้ันตํ่า ดังน้ันโอกาสท่ีจะมี
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บุตรจึงนอยลง เชน พวกกรรมกรเหมืองแรที่ตองทํางานอยูในเหมืองมืดๆทั้งวันต้ังแตเชาพอกลับถึง
บานก็ค่ําจึงมีทางออกแตเฉพาะเรื่องเพศ ผลคือทําใหมีบุตรมาก  สําหรับ Ungern Sternberg  

มีความเห็นคลายกับ Brentano ที่วาชนช้ันสูงมีบุตรนอยแตใหเหตุผลวา เพราะคนชั้นสูงตองการสราง
ความเจริญมั่นคงใหกับครอบครัวและสังคม สวนคนช้ันลางบางหมูก็อาจมีบุตรนอยได เชน ชาวนาใน
ชนบทท่ียายเขาเมืองมาประกอบอาชีพเปนลูกจางโรงงานอุตสาหกรรม ชาวนากลุมน้ีตองการสราง
ความเจริญใหกับตนเองและครอบครัวจึงไดพยายามจํากัดขนาดครอบครัว 

อยางไรก็ตามการที่ขนาดครอบครัวของประชากรในที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีขนาดเล็กน้ัน 

ไมไดมีสาเหตุมาจากการมีสถานที่อยูอาศัยในเขตเมืองแตมีความนึกคิดและวิถีชีวิตแบบคนเมือง
ตางหาก จึงทําใหขนาดครอบครัวเล็ก (สําเริง จันทรสุวรรณ, 2550) 

สําหรับจุดออนของทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรมมีผูกลาวขวัญอยางมากคือ 

วัฒนธรรม เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง และยากที่จะหาขอบเขตแนนอนไดเพราะดูประหน่ึงวา
อะไรๆ ก็เปนวัฒนธรรมทั้งน้ัน เชน จารีต ประเพณี การศึกษา ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งประดิษฐ ฯลฯ ลวนแตเปนองคประกอบที่ยังสงผลสะทอนตอวัฒนธรรมและความรูสึก ตลอดจน
เปนการสรางคุณคาใหกับบุคคลตางๆ ในสังคมท้ังสิ้น ดังน้ันผูที่ยึดทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม
เปนหลักตางก็แสดงเหตุผลในเรื่องการเพ่ิมประชากรที่โตแยงกับแนวความคิดของมัลธัสและไมเห็น
ดวยกับขอเสนอของมัลธัส 

 

ทฤษฎีประชากรทางด้านชีววิทยา (Biological Population Theories) 

 

สําหรับทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยา บางทานเรียกวา Natural Law Theory 

นักทฤษฎีกลุมน้ีมีความเห็นขัดแยงกับมัลธัส โดยมีนักทฤษฎีกลุมน้ีไดเสนอเกี่ยวกับทฤษฎี ดังน้ี (สําเริง 
จันทรสุวรรณ, 2550) 

1. Michael Thomas Sadler  เปนนักปฏิรูปสังคมและนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษได
อางวาแนวความคิดของมัลธัสไมมีอะไรใหมไปกวาแนวความคิดของ Townsend ซึ่งไดเขียนเรื่อง
ประชากรไวกอนนานแลว แตยังมีผูอางอิงนอยและสวนใหญมัลธัสก็ใชสถิติที่ Townsend ไดเขียนไว 
Sadler ไดเขียนหนังสือ The Law of Population ในป พ.ศ. 2373 และมาณ 2 ใน 3 ของหนังสือ
เลมน้ีเปนแนวความคิดที่โตแยงกับแนวความคิดของมัลธัสเกือบทั้งสิ้น แนวความคิดของ Sadler ที่ได
โตแยงมัลธัส พอสรุปกวางๆ ไดดังน้ี 

1. การเพ่ิมประชากรยอมชวยใหปริมาณของอาหารและเคร่ืองยังชีพเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งเปนกฎแหงความกาวหนาของมนุษย ดังน้ัน จึงเปนไปไมไดที่ประชากรจะถูกจํากัดดวยอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
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2. ผูหญิงที่อยูในระหวางอายุ 15-50 ปเทาน้ันจึงจะมีโอกาสใหกําเนิดบุตรได 
ดังน้ันการกลาวของมัลธัสที่วา การเพ่ิมประชากรจะเปนอัตราทวีคูณจึงไมจริงสําหรับคนทุกกลุม 

3. มัลธัสไมไดนําขอมูลเกี่ยวกับการยายถิ่นเขาในสหรัฐเอมริกามาพิจารณาทั้งๆ
ที่การยายถ่ินเปนองคประกอบในการเพ่ิมประชากรที่สําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาเมือแรกริ่ม  

ดังน้ัน Sadler จึงไดต้ังกฎเก่ียวกับประชากรของตนเองไวดังน้ี คือ 1) ภาวะเจริญพันธุ
จะผันแปรเปนปฏิภาคกับความหนาแนนของประชากร 2) อัตราการตายและอัตราการเกิดจะแปรผัน
ตามกัน กลาวคือ ถาพ้ืนที่ใดมีอัตราการตายสูงก็จะมีอัตราการเกิดสูงและถาพ้ืนที่ใดมีอัตราการตายตํ่า
ก็จะมีอัตราการเกิดตํ่าไปดวย ในชีวิตความเปนจริงพบวากฎของ Sadler ที่ไดต้ังไวน้ันไมถูกตองไป
ทั้งหมด และดูประหน่ึงวาขัดกันเอง  ยกตัวอยางเชน ประทศฮอนแลนดในสมัยน้ันมีอัตราการเกิดสูง
ทั้งๆทั้งที่ความหนาแนนของประชากรสูง จึงขัดตอกฎขอที่ 1 ดังที่ Sadler ไดกลาวไว และใน
ขณะเดียวกันอัตราการตายของประเทศฮอนแลนดน้ันก็มีอัตราสูงดวย ปรากฎการณน้ีจึงถูกตองตาม
กฎขอที่ 2 ของSadler 

จากที่ Sadler ไดต้ังกฎเกี่ยวกับประชากร ถึงแมวาขอแรกจะมีจุดออนตรงที่ไมไดระบุ
ลงไปใหแนนอนวาความหนาแนนของประชากรตอหนวยพ้ืนที่นั้น หมายถึง พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณหรือ
พ้ืนที่ที่ไมสามารถนํามาเปนที่อยูอาศัยหรือเพาะปลูกได อยางไรก็ตามเขาก็ไดถูกจัดวาเปนผูนําแหงกฎ
ทางประชากร โดยอาศัยกระบวนการทางดานชีววิทยาเปนมูลฐานเขาสูวงการประชากร เพราะได
พิจารณาการเพ่ิมประชากรกับพ้ืนที่ 

2. Thomas A. Doubleday เปนนักเศรษฐศาสตรและนักปรัชญาสังคมชาวอังกฤษ 

Doubleday ไดอธิบายเก่ียวกับอัตราการเกิดของประชากรไวในป พ.ศ. 2384 ซึ่งสรุปไดวา คนรวยมี
บุตรนอยเพราะมีความเปนอยูที่สมบูรณมั่งค่ัง สวนคนจนมีบุตรมาก เพราะมีความเปนอยูที่ขาดแคลน
ตองตอสูอยูตลอดเวลา Doubleday อางวาไดแนวความคิดมาจากการทดลองกับพืช กลาวคือ ถาใส
ปุ๋ยกับพืชมากถึงขนาดหน่ึง (เปนการเปรียบเทียบไดกับความรํ่ารวย) พืชจะเฉาหรือตาย (เทียบไดกับ
การมีบุตรนอย) ถาหากวาสรางความขาดแคลนโดยการใหปุ๋ยแกพืชพอสมควรไมไดมากมายเหมือน
คร้ังกอน (เปนการเปรียบเทียบไดกับความอดอยากยากแคนของคนจน) พืชจะออกผลดกและรวดเร็ว 

(เทียบไดกับการมีบุตรมาก) 

3. Josue de Castro  ไดสนับสนุนแนวความคิดของ Doubleday โดยทําการทดลองให
อาหารประเภทโปรตีนกับมาและหมูที่อวนจนถึงขนาดและปรากฎวาสัตวเหลาน้ีจะกลายเปนหมัน 

ตรงกันขามถาลดอาหารโดยปลอยหาสัตวเหลาน้ีอดอยากพอสมควรปรากฎวาอัตราการแพรพันธุของ
สัตวเหลาน้ีจะสูงข้ึน 
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4. Herbert Spencer  เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษที่มีช่ือเสียงมากไดพยายามอธิบาย
การพัฒนาทางดานสังคมและชีววิทยา โดยใชกฎธรรมชาติและไดต้ังกฎเก่ียวกับประชากร สรุปไดคือ 

อัตราการเพ่ิมทวีของมนุษยยอมเปนไปตามกฎแหงการรักษาเผาพันธุของตนซึ่งกระทําไดดวยการ
ปองกันตนเอง (Individuation) และการแพรเผาพันธุ (Genesis) กลาวคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ตอง
ดํารงเผาพันธุของตนไวจึงมีการแพรพันธุของตนเอง เมื่อจํานวนสมาชิกมากขึ้นจนเห็นวาอาจเปน
อันตรายก็จะหันมาปองกันตนเองดวยการชะงักการแพรพันธุ 
 

แนวความคดิเก่ียวกับประชากรท่ีสัมพันธ์กับคณติศาสตร์ (Mathematical 

Population Theories) 

 

ไดมีผูพยายามที่จะนําเอาวิธีการของทฤษฎีทางคณิตศาสตร (Mathematical Theories) 

มาประยุกตใชอธิบายปรากฏการณทางประชากร เมื่อป ค.ศ. 1835 

1. อดอล์ฟ  ควอเตเลต (Adolphe Quetelet: 1796-1874) เปนคนแรกที่ใชวิธีทาง
วิทยาศาสตรศึกษาปญหาประชากร โดยสังเกตวิวัฒนาการของปญหาการเพิ่มประชากรอยางรวดเร็ว
จนถึงจุดที่ลดชาลง 

2. ปิแอร์ ฟรองซัว แฟร์อึลสต์ (Pierre Francois Verhulst: 1804-1849) ไดนําแนวคิด
ขางตนมาประยุกตและศึกษาลักษณะการเพ่ิมประชากร พบวา ปรากฏการณการเพ่ิมประชากรอาจใช
แบบจําลองที่สรางจากทฤษฎีโคงสมมาตร (Symmetry Theoretical Curve) อธิบายไดดวย
เสนกราฟรูปโคงซึ่งมีลักษณะคลายตัว S เหยียด หรือที่เรียกวา เสนโคงลอจิสติก (Logistic Curve) 

โดยนํามาใชในการประมาณการเพ่ิมประชากรได กลาวคือ ในชวงแระประชากรจะเพ่ิมอยางชาๆ โดย
เสนกราฟจะมีความโนมเอียงคลายกับสวนลางของตัวอักษรเอส (S) หลังจากน้ันจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดยตอนกลางเสนกราฟจะมีความโนมเอียงคลายกับสวนกลางของตัวอักษรเอสที่ยืดออกมา
จนกระท่ังไปถึงจุดหน่ึง ซึ่งอัตราการเพ่ิมของประชากรจะลดลงและคงที่แตการใชแนวคิดน้ีก็ยังไม
แพรหลายนัก 

3. เรย์ ม อน ด์  เพิ ร์ ล  (Raymond Pearl: 1879-1940) และ  โล เวล  เจคอบ  รี ด  
(Lowell Jacob Reed: 1886 -1966) ไดนําทฤษฎีลอจิสติกมาศึกษาการเพ่ิมประชากร โดยทดลอง
กับแมลงกินผลไม (Fruit Flies) มีช่ือวา “Drosophila Melanogaster” ซึ่งมีลักษณะคลายแมลงวัน 

โดยใหแลงเหลาน้ีอยูในสภาพแวดลอมและพ้ืนที่จํากัด แมลงจะเพ่ิมจํานวนข้ึนชาๆ ในระยะแรก และ
เพ่ิมจํานวนมากขึ้นจนกระทั่งสูงสุดที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดภายใตสภาวะแวดลอมที่จัดทําขึ้น 

หลังจากนั้นจึงลดจํานวนลงเม่ือเปล่ียนสภาพแวดลอมใหม แมลงน้ีจะเพิ่มมากขึ้นอีก และลดจํานวนลง
เมื่อสภาพแวดลอมเสื่อมโทรลง จากผลการทดลองดังกลาว เขาทั้งสองไดพยายามนํามาอธิบาย
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ปรากฏการณการเพ่ิมขึ้นและลดลงของประชากรดวย ทั้งน้ีเมื่อ เรยมอนด เพิรล และ โลเวล เจคอบ 

รีด ไดทําการทดลองกับปลา ผึ้ง ไก และเห็ดรา ก็ไดผลการเพ่ิมประชากรในลักษณะเดียวกับที่กลาวมา 
จึงเกิดขอสรุปวา สมมติฐานทางคณิตศาสตรที่เก่ียวกับลอจิสติก สามารถนํามาใชศึกษาการเพ่ิม
ประชากรมนุษยได โดยใหสภาพแวดลอมในพื้นท่ี สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระดับวิทยาการ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ  (ดุษฎี  อายุวัฒน, 2558) 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 กราฟเสนโคงลอจิสติก ของปแอร ฟรองซัว แฟรอึลสต 
ที่มา: ภูภัทร แกวยอดจันทร (ออนไลน) 

 

จากภาพการเพ่ิมจํานวนของเซลลยีสตแบบลอจิสติก  มีรูปแบบการเพ่ิมลักษณะเปนรูปตัว
เอส (S-shape)  หรือกราฟแบบซิกมอยด (Sigmoid curve)  ซึ่งแบงระยะตางๆ ออกไดเปน 4 ระยะ
ดวยกัน  คือ 

1. ระยะที่มีการเพ่ิมจํานวนประชากรอยางชาๆ เน่ืองจากเปนระยะเริ่มตน 

จํานวนประชากรมีนอย  และมีอัตราการเกิดสูงกวาอัตราการตายเพียงเล็กนอย  

2. ระยะที่มีการเพ่ิมจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว เน่ืองจากประชากรมีจํานวน
มากข้ึน และสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี มีอัตราการเกิดสูงกวาอัตราการตายมาก  

3. ระยะที่มีการเพ่ิมประชากรชาลง  เน่ืองจากมีตัวตานทานในสิ่งแวดลอมเขา
มามีบทบาทในการเพิ่มจํานวนประชากร เชน แหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยคอนขางจํากัด มีของ
เสียจากเมแทบอลิซึมมากขึ้น มีการแกงแยงแขงขันของประชากรมากขึ้น เปนตน  

4. ระยะที่มีการเพ่ิมจํานวนประชากรคอนขางคงที่ เปนชวงที่ประชากรอยูใน
ภาวะสมดุล  เน่ืองจากประชากรสามารถปรับตัวใหเหมาะกับตัวตานทานในสิ่งแวดลอมได ทําใหมี



 63 

อัตราการเกิดใกลเคียงกับอัตราการตาย จํานวนประชากรจึงคอนขางจะคงที่ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
บางเล็กนอย (Fluctuation) แตก็ไมทําใหขนาดประชากรเปล่ียนแปลงไปมากนัก ถือไดวาระยะน้ีเปน
ระยะที่ขนาดประชากรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมรอบดาน โดยสภาพแวดลอมที่สามารถ
เลี้ยงดูรองรับประชากรไดมากที่สุดน้ี  เรียกวา แคริอิง แคพาซิตี (Carrying  capacity) 

สรุปตามแนวความคิดเกี่ยวกับประชากรที่สัมพันธกับคณิตศาสตรน้ีถูกโตแยงวาไมสามารถ
นํามาอธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงของประชากรของสังคมได เพราะสภาพความเปนจริงของ
สังคมมนุษยไมสามารถควบคุมได ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การใช
ทรัพยากร รสนิยมและแบบแผนการเจริญพันธุของมนุษย ลวนเปนพฤติกรรมที่เกิดจากความนึกคิด
ของมนุษย ที่ไมสามารถควบคุมได นอกจากน้ียังมิไดคํานึงถึงปจจัยดานการยายถ่ินของประชากร ซึ่งมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากรดวย 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรท่ีสําคัญในปัจจุบัน 
 

1. ทฤษฎีประชากรท่ีเหมาะสม (Optimum Population Theory)  

แนวความคิดเกี่ยวกับขนาดประชากรท่ีเหมาะสมตอพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง มีมาต้ังแตสมัย
กรีก  ที่กลาวถึงขนาดประชากรที่เหมาะสมสําหรับรัฐ โดยพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจและการจัด
สวัสดิการทางสังคมเปนสําคัญ 

ตอมาในยุคกลางมีการเสนอแนวความคิดเก่ียวกับประชากรที่ เหมาะสมไวอยาง
หลากหลาย อาทิ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรมองวา ประชากรที่เหมาะสมคือ การใชแรงงานของ 
ผูที่อยูในวัยแรงงานไดอยางเต็มที่ เพ่ือกอใหเกิดผลผลิตในแตละหนวยไดในราคาที่ตํ่าที่สุด ในขณะที่
นักสังคมวิทยามองวา ประชากรที่ เหมาะสมคือ การมีขนาดและองคประกอบของประชากรที่
พอเหมาะกับการนําเอาทรัพยากรมาใชไดอยางเต็มที่ และพอเหมาะในการที่จะพัฒนาบุคคลและ
ความสัมพันธทางสังคม ในเรื่องเทคนิค อุดมการณ คุณคา และรับวัฒนธรรมของสังคมน้ันไดสูงสุด 

นอกจากน้ียังมีนักวิชาการบางทานเสนอแนวความคิดประชากรที่เหมาะสมไววา ประชากรท่ีเหมาะสม
อาจหาไดจากความรูสึกของประชาชนเอง กลาวคือ หากประชาชนมีความรูสึกตองการพ้ืนที่เพ่ือขยาย
พลเมืองแสดงวาจํานวนประชากรไดลนเกินแลว 

สําหรับในชวงยุคแหงเหตุผล หรือยุคเรืองปญญา แนวคิดเรื่องขนาดประชากรที่
เหมาะสมสามารถแบงได 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เช่ือวา ประชากรสามารถอยูในดุลยภาพไดดวย
ตนเองโดยไมตองควบคุมใดๆ เพราะสภาพธรรมชาติจะเปนกลไกใหเกิดดุลยภาพของประชากร 
ภายในขอบเขตจํานวนสูงสุด  แนวทางที่สอง เช่ือวา หากปลอยใหประชากรเพ่ิมจํานวนเร่ือยๆ 

ไปจนถึงระดับสูงสุดก็จะเกิดการควบคุมใหอยูในดุลยภาพเอง จะทําใหประชากรที่มีความเดือดรอน
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และรับภาระจากการมีประชากรหนาแนนขึ้น ความไมเพียงพอในการบริโภคและอ่ืนๆ จะเกิดขึ้น 

(ดุษฎี อายุวัฒน, 2558: 31) 

ขอโตแยงของทฤษฎีนี้ คือ สมมติฐานของทฤษฎีนี้ใหสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
คงที่ เพราะในชีวิตจริงของคนเราน้ันพบวา สภาวะดังกลาวไมเคยคงที่เลย ดังน้ันขนาดของประชากรท่ี
เหมาะสมที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามไปดวย ดังน้ันประเทศที่คิดวามีประชากรมากเกินไปใน
วันน้ี อาจกลายเปนประเทศที่มีประชากรนอยเกินไปในวันรุงข้ึนก็ได  (ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ, 2539: 100) 

จากทฤษฎีดังกลาวจะเห็นไดวาตามความเปนจริงจํานวนประชากรสูงสุดในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมหน่ึงๆ ไมอาจจะกําหนดไดแนชัดวาขนาดประชากรที่มีขนาดเหมาะสมในประเทศ
หน่ึงๆควรเปนเทาใด เพราะทั้งประชากรและเทคโนโลยีในการผลิตอยูในลักษณะเปลี่ยนแปลงเปน
พลวัต (Dynamic) แตเราสามารถกําหนดวาจํานวนประชากรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ควรเปนอยางไรตาม
สูตรคํานวณและเกณฑการพิจารณาที่เกี่ยวของ ซึ่งตองสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในสังคมน้ันๆ  

 

2. ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านประชากร (The Theory of Demographic Transition) 

ทฤษฎีการเปล่ียนผานประชากร คือ ทฤษฎีที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราเกิด
และอัตราตาย จากยุคที่มีอัตราเกิดและอัตราตายสูง มาสูยุคที่มีอัตราเกิดและอัตราตายต่ํา โดย  

วอร์เรน ซิมป์สัน ทอมป์สัน (Warren Simpson Thompson: 1887-1973) ไดเผยแพรทฤษฎีน้ีคร้ัง
แรกในป ค.ศ. 1929 โดยใชประสบการณที่เก่ียวของกับการเกิด และการตาย ในชวงระยะเวลาสาม
ทศวรรษของประเทศในยุโรป ตอมาในป ค.ศ. 1945 แฟรงก์ วอลเลซ โนตสไตน์ (Frank Wallace 

Notestein:1902-1983) ไดพัฒนาทฤษฎีการเปล่ียนผานประชากรดังกลาว จนไดรับการยอมรับและ
รูจักกันในนาม “Thompson-Notestein Transition Theory” หรือ “Transition Theory” หรือ 

“Transitional Theory” ซึ่งเปนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากร ตลอดจนพยากรณการ
เปลี่ยนแปลงประชากร โดยใชภาวะเจริญพันธุและการตายมาเปนองคประกอบสําคัญในการวิเคราะห 
จนไดขอสรุปที่ เก่ียวของกับภาวะประชากร 2 อยาง คือ 1) ความคงที่ของประชากร และ  

2) ภาวการณเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากพิจารณารูปแบบ (Model) การเปลี่ยนแปลงประชากรตาม
ธรรมชาติ จะพบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดทั้งหมด 4 รูปแบบใหญๆ คือ  

   รูปแบบที่ 1 อัตราเกิดสูง อัตราตายสูง 
   รูปแบบที่ 2 อัตราเกิดสูง อัตราตายตํ่า 
   รูปแบบที่ 3 อัตราเกิดตํ่า อัตราตายตํ่า 
   รูปแบบที่ 4 อัตราเกิดตํ่า อัตราตายสูง 
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อยางไรก็ตามรูปแบบที่ 4 น้ันเปนรูปแบบที่เกิดข้ึนไดยาก ปรากฏใหเห็นในกลุม
ประเทศที่ยึดวัฒนธรรมของยุโรปตอนตน ซึ่งประเทศดังกลาวน้ีไมสามารถดํารงอยูตอไปได นอกจาก
จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเกิดและอัตราตายใหม หรือมีนโยบายการอพยพเขาประเทศ ดังน้ัน 

แฟรงก วอลเลซ โนตสไตน จึงสรุปวา แบบแผนทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงประชากรตามทฤษฎีการ
เปลี่ยนผานประชากรจะดําเนินเปนวงจรโดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ตามลําดับดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นตอนแห่งสมรรถนะท่ีจะมีการเพิ่มอย่างรวดเร็วต่อไป หรือขั้นที่มีอัตรา
เกิดและอัตราตายสูง (Stage of High Potential Growth) หมายถึง อัตราเกิดและอัตราตายของ
ประชากรอยูในระดับสูงระหวางอัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับตํ่าหรือสูงข้ึนเพียงเล็กนอย 

ขั้นท่ี 2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงประชากร หรือขั้นที่มีอัตราเกิดสูง อัตราตายตํ่า 
(Stage of Transitional Growth) หมายถึง อัตราตายจะลดตํ่าลงแตอัตราเกิดยังคงสูงอยู ยังไมลด
ตามลงมาใหทัน เปนผลใหประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เรียกวาการเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็ว
รุนแรงหรือการระเบิดทางประชากร (Population Explosion)  

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนแห่งการเร่ิมลดลงของประชากร หรือขั้นที่อัตราเกิดและอัตราตาย
ต่ํา (Stage of Incipient Decline) หมายถึง ทั้งอัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับตํ่าพอๆกัน 

ทําเกิดอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติเพ่ิมเพียงเล็กนอยหรือเขาสูสภาวะสมดุล 

แบบแผนการเปลี่ยนแปลงประชากรขางตน เปนเพียงภาพหยาบๆ ของกระบวนการที่
เรียกวา “การเปลี่ยนแปลงประชากร” หรือ “การเปลี่ยนผานประชากร” (Demographic 

Transition) แตการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีเกิดในแตละประเทศอาจแตกตางกันในรายละเอียดได 
ซึ่งขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอาจมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ประกอบดวย 4 ระยะ 

ดังน้ี (ดุษฎี อายุวัฒน, 2558) 

ระยะที่ 1 ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงประชากร (Pre-transition Phase or 

Pre-modern Society) เปนชวงที่มีอัตราตายอยูในระดับสูง แตมีการแปรผันในบางชวงเวลาตามการ
เกิดข้ึนของภาวะการตายเพ่ือรักษาดุลยภาพทางประชากร ทําใหมีอัตราเกิดสูงตามไปดวย โดย
สถานการณดังกลาวปรากฏในยุคกอนอุตสาหกรรม (Pre-industrial) ของประเทศในยุโรป เน่ืองจาก
ขอจํากัดทางดานการแพทยและสาธารณสุขภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ภัยธรรมชาติ และสงคราม สงผลให
อัตราตายอยูในระดับสูง ซึ่งในชวงเวลาน้ันประชาชนมีอายุคาดเฉล่ียเพียง 35 ป ดวยเหตุน้ีจึงนิยมมีลูก
มาก เพ่ือเผื่อจํานวนที่ตองตายไป ประกอบกับเปนยุคที่มีคานิยมและบรรทัดฐานของสังคมที่นิยมให
สตรีแตงงานต้ังแตวัยเด็ก ทําใหอัตราเกิดอยูในระดับคอนขางสูงเชนกัน ทั้งน้ีจากอัตราเกิดสูงและ
อัตราตายสูงตามเหตุผลขางตน ทําใหอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติตํ่า 

ระยะที่ 2 ช่วงระยะต้นการเปลี่ยนแปลงประชากร (Early-transition 

Phase or Urbanization Industrializing) เปนชวงที่ อัตราตายเริ่มลดลง เน่ืองจากการพัฒนา
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เศรษฐกิจละสังคมมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมและความเปนเมือง (Urbanization) ประกอบกับ
ความทันสมัยสงผลใหอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติสูงมาก นักประชากรศาสตรเปรียบการเพิ่ม
ประชากรอยางรวดเร็วรุนแรงเสมือนกับสายชนวนที่จุดระเบิดแลว จึงเรียกวา “การระเบิดทาง
ประชากร” (Population Explosion) ทั้งน้ีเพราะยังไมมีการควบคุมอัตราเกิดที่ยังคงอยูในระดับสูง
ใหลดลงตามอัตราตายไดทัน สถานการณดังกลาวปรากฏในยุคตะวันตกตอนตน (Early Western) 

ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ดีกวาเดิม ความรูทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขไดรับการพัฒนา ตัวอยางประเทศท่ียังอยูในระยะน้ี ไดแก กลุมประเทศลาตินอเมริกาและ
เอเชียอาคเนย อาทิ ประเทศเม็กซิโก เอลซัลวาดอร ศรีลังกา เปนตน 

ระยะที่ 3 ช่วงระยะการเปล่ียนแปลงประชากร (Late-Transition Phase 

or Mature Industrial) เปนชวงที่อัตราตายลดลงไดสูงสุด เน่ืองจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท่ีมีการ
ขยายตัว สังคมมีความทันสมัยและความเปนเมืองมากขึ้น ผูหญิงมีบทบาทในสังคมและมีระดับ
การศึกษาสูงขึ้น ทําใหคูสมรสเห็นวาการมีบุตรมากไมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงทําให
ภาวะเจริญพันธุลดลง และใหความสําคัญกับคุณภาพของบุตรมากกวาปริมาณของบุตร สงผลใหมีการ
ควบคุมภาวะเจริญพันธุโดยการคุมกําเนิด และในที่สุดภาวะเจริญพันธก็ลดลงตามไปดวย 

ระยะที่ 4 ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงประชากร (Post-Transition Phase 

or Post Industrial) เปนชวงที่อัตราเกิดและอัตราตายลดลงจนอยูในระดับตํ่า และเขาสูดุลยภาพ
เรียบรอยแลว ปรากฏการณดังกลาวไดปรากฏในยุคตะวันตกสมัยใหม (Modern Western) โดยอัตรา
เกิดจะมีการแปรผันบาง ตามสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ ดวยระบบเศรษฐกิจแบบ
อุตสาหกรรมขยายตัว ความเจริญเติบโตของเมือง และวิทยาการความรูทางการแพทยและสาธารณสุข
ที่ทันสมัย สิ่งตางๆเหลาน้ี เปนสวนชวยใหเกิดการวางแผนครอบครัว และการสรางคานิยมเกี่ยวกับ
การมีบุตรจํานวนนอย และชวยใหประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น ตัวอยางประเทศที่ไดเขาสูระยะน้ี
เรียบรอยแลว เชน กลุมประเทศยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย เปนตน  

การเปล่ียนแปลงประชากรจากระยะที่หน่ึงถึงระยะที่สี่ ถือวาเปนวิวัฒนาการทาง
สถิติชีพ (Vital Revolution) หมายถึง การวิวัฒนาการของอัตราเกิดและอัตราตาย ทําใหอัตราการ
เพ่ิมประชากรมีประสิทธิภาพ กลาวคือ แทนที่จะมีการเกิดมากและการตายมากเชนในสมัยกอน 

เมื่อประชากรไดวิวัฒนาการไปแลว ทายที่สุดแมการเกิดจะมีนอยแตการตายก็มีนอยเชนกัน การเพ่ิม
ประชากรหรือการคงตัวของประชากรเชนน้ี จึงถือวามีประสิทธิภาพดีกวาสมัยกอนที่ยังไมมีการ
วิวัฒนาการ 

แนวคิดหลักของทฤษฎีการเปล่ียนแปลงผานประชากร คือ อัตราเกิดหรือภาวะ
เจริญพันธุลดลงหลังจากอัตราตายลดลงแลว ซึ่งไมสนับสนุนใหมีภาวะเจริญพันธุในอัตราสูงไดสลายตัว
ไป เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงที่นําความทันสมัยน้ี ส่งเสริมการลดของภาวะเจริญพันธ์ุได้ถึงระดับที่
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สมดุลกับภาวการณ์ตาย กระบวนการสร้างความทันสมัยน้ีส่วนใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกับความเป็น
อุตสาหกรรม (Industrialization) และความเป็นเมือง (Urbanization) ทําให้อัตราตายลดลง 
  

3. ทฤษฎีแห่งการตอบโต้ทางประชากร (Multiphasic Responses Theory) 

ช่วงศตวรรษที่ 20 คิงสลีย์ เดวิส (Kingsley Davis: 1908 - 1997) นักสังคมวิทยาชาว
อเมริกันเป็นผู้รวบรวมและต้ังขึ้นเป็นทฤษฎีเมื่อ ค .ศ . 1963  โดยมีสาระสําคัญคือ ผลจาก
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นรูปแบบอุตสาหกรรม ประกอบกับภาวการณ์ตายท่ี
ลดลง ส่งผลให้อัตราเกิดสูงขึ้นและคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน หรือที่เรียกว่า การเพิ่มประชากร
ตามธรรมชาติที่คงที่  (Sustained Natural Increase) เป็นการกระตุ้นให้มนุษย์เริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือที่จะตอบโต้ปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยประชากรมีการปรับพฤติกรรมในลักษณะต่างๆ 
กัน พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนเหล่าน้ัน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการดํารงชีวิตในสังคมให้มั่นคง
จากระบบเศรษฐกิจ คิงสลีย์ เดวิส ได้อธิบายว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงและตอบโต้ทางประชากร
น้ัน ไม่ใช่เพียงกระบวนการท่ีมีลักษณะต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ แต่เป็นกระบวนการท่ีมีการสะท้อนกลับ 
(Reflexive) กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหน่ึง จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ ต่อไป ท้ายที่สุดผลของการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบอ่ืนๆ ก็จะส่งผลกลับทําให้
องค์ประกอบแรกเปล่ียนแปลงอีกครั้งเช่นกัน ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบจะมีลักษณะเป็นไป
ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral) ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของตนเอง
ด้วยวิธีการและเง่ือนไขที่ต่างกัน (Davis, 1963) 

เมื่อโอกาสในทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากข้ึน ประชากรซึ่งเคยได้รับความกดดันมา
ก่อนเน่ืองจากการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว จึงมีการต่ืนตัวและดัดแปลงพฤติกรรมบาง
ประการของตนเองเพ่ือให้เข้ากับเหตุการที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรับการต่ืนตัวและการตอบโต้ทาง
ประชากรของแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันออกไป เช่น การย้ายถ่ินออก การเลื่อนอายุการแต่งงาน การ
ครองโสด การวางแผนครอบครัว เป็นต้น สําหรับปัจจุบันน้ีสังคมเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น ประชากรจะ
ต่ืนตัว จะมีการโยกย้ายถ่ินที่อยู่ของตน แต่งงานช้าลง หรือบางทีก็ไม่แต่งานเลย ประชากรเริ่มสนใจใน
การวางแผนครอบครัวมากขึ้น ในระยะหลังหลังๆ การพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นการบริการวางแผนนครอบ
ครัวแพร่หลายออกไป ประชากรท่ีมีครอบครัวแล้วมักจะเลือกเอาวิธีการวางแผนครอบครัวมากกกว่า
วิธีอ่ืนๆ เป็นการตอบโต้ สร้างความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น สนใจฝักใฝ่คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน 
ส่วนกลุ่มอ่ืนใช้วิธีการเลื่อนอายุการแต่งงาน หรือการเลือกที่จะอยู่เป็นโสด หรือการอยู่เป็นครอบครัว
สมัยใหม่ในลักษณะความเป็นรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบตามเพศสภาพ
(Gender) ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการตอบโต้ทางประชากรอีกรูปแบบหนึ่ง  และ
การย้ายถ่ินออกน้ันย่ังมีเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ควบคู่การพัฒนา  
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สําหรับเหตุผลที่ประชากรต้องต่ืนตัวและแก้ไขพฤติกรรมของตนเป็นการตอบโต้การ
พัฒนาในสภาพสังคมที่มีความกดดันทางประชากรนั้น กล่าวได้ว่าแรกทีเดียวประชากรจะเริ่มมีการ
ต่ืนตัวสูงข้ึน เห็นโอกาสในการทํางานต่างๆ และมีความต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในสังคมและ
หน้าที่การงาน และมองเห็นว่าการหยุดอยู่กับที่ในขณะสังคมกําลังก้าวหน้าไปเช่นน้ีเท่ากับจะทําตนให้
ล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน  ซึ่งเมื่อฉวยโอกาสเหล่าน้ีก็จะสามารถเขยิบฐานะของตนให้สูงขึ้นได้ 
ประชากรจึงต่ืนตัวที่จะให้ทุกโอกาสทุกอย่างที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น พฤติกรรมต่างๆ ของ
เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยในข้ันแรกประชากรจะต่ืนตัวโดยการทํางานมากข้ึนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของตนเอง ต่อมาก็เริ่มย้ายถิ่นที่อยู่เพ่ือหาโอกาสในการทํางานที่ดีกว่า หรือการจํากัดขนาดครอบครัว
โดยการแต่งงานช้าลงหรือตอบโต้ด้วยการคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆ (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 331-

332) 

โดยสรุปแล้วทฤษฎีแห่งการตอบโต้ทางประชากรของคิงสลีย์ เดวิส สรุปได้ว่า การ
ลดลงของประชากรโลกในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เป็นผลมาจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ 
โดยเฉพาะการคุมกําเนิด เน่ืองจากมีวิธีคุมกําเนิดที่หลากหลายวิธีให้เลือกได้ตามความพอใจของแต่ละ
บุคคล ขณะที่การย้ายถิ่น การเลื่อนอายุสมรส การครองโสด เป็นสิ่งจูงใจที่ทําให้ประชากรลดขนาด
ครอบครัวลงน้ัน ไม่ใช่อยู่ที่ความยากจนค้นแค้นโดยตรง หากแต่อยู่ที่ความรู้สึกต่ืนเต้นกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น ที่ประชากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือแสวงหาโอกาสแห่ง
การสร้างความมั่นคั่งทางสังคม จากกระบวนการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมของประเทศ  

 

ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการเจริญพันธ์ุ 
 
 1. ทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรระหว่างกลาง  

การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุเปนเร่ืองที่มีผูสนใจอยางกวางขวาง
มาก  โดยเฉพาะในแงที่ภาวะเจริญพันธุเปนตัวกําหนดการเพิ่มของประชากรที่สําคัญ ความสนใจน้ี
อาจแบงออกไดเปน 2 แนวทางคือ ในอดีตสมัยที่ยังมีประชากรนอย อัตราการเพ่ิมของประชากร
เปนไปอยางชาๆ เพราะอัตราการตายยังสูงอยู ก็มีผูพยายามคิดคนวามีปจจัยอะไรบางที่จะมีผลทําให
คนมีบุตรมาก หรือทําใหคนมีอัตราเจริญพันธุสูง ด่ังเชน ประเทศไทยเม่ือสมัยรัฐบาล จอมพล ป.  
พิบูลสงคราม ไดจัดประกวดแมลูกดกขึ้นเพ่ือจูงใจใหคนมีลูกมากแมที่จะไดรับรางวัลจะตองมีลูกต้ังแต 
15 คนขึ้นไป และลูกทุกคนตองมีสุขภาพสมบูรณ ตอมาเมื่อเทคนิคทางวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนา
กาวหนาข้ึนมาก มีผลทําใหอัตราตายในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวลดลงอยาง
รวดเร็ว ในขณะที่อัตราเกิดยังคงเดิม ทําใหอัตราการเพ่ิมของประชากรเปนไปอยางรวดเร็วดวย จึงมีผู
พยายามคิดคนวาจะมีปจจัยอะไรบาง ที่ทําใหคนตองการมีบุตรนอยลงหรือใหมีอัตราเจริญพันธุตํ่า 
ความพยายามนี้มีมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ไดมีผูสังเกตวาคนในเมืองจะมีลูกนอยกวาคนใน
ชนบท ผูมีการศึกษาต่ําจะมีลูกมากกวาผูมีการศึกษาสูง คนจนมีลูกมากกวาคนรวย เปนตน อันที่จริง
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ความเปนเมืองก็ดี ควรมีการศึกษาหรือไมก็ดี ความเปนคนรวยหรือคนจนก็ดี เมื่อพิจารณากันอยาง
ถองแทแลวจะเห็นวา สิ่งเหลาน้ีซึ่งเปนปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมลวนเปนผลกระทบทางออมตอ
การเจริญพันธุในสังคมน้ันๆ  

นักประชากรศาสตรชาวตะวันตก ช่ือ คิงสลี เดวิด (Kingsley Davis) และ จูดิธ เบลค 
(Judith Blake) จึงไดกลาวถึงกลุมปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญพันธุโดยตรงขึ้น โดยใหช่ือกลุม
ปจจัยเหลาน้ีวาตัวแปรระหวางกลาง (Intermed Variables) ซึ่งประกอบดวยทั้งหมด 11 ตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการเจริญพันธุดังน้ี 

1. กลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการร่วมเพศ (ตัวแปรการร่วมเพศ - Intercourse 
Variables) 
   ก. ปัจจัยท่ีมีผลทําให้เกิดการอยู่รวมกันหรอืการอยู่แยกกันของคู่สมรสท่ี
อยู่ในวัยเจริญพันธุ ์

1. อายุแรกสมรสหรืออายุที่เริ่มเขาสูการใชชีวิตคู 
2. การอยูเปนโสดอยางถาวร : อัตราสวนของผูหญิงที่ไมเคยแตงงานเลย 

3. ชวงเวลาของการไรคูครองหลังจากการแตงงานสิ้นสุดลงหรือชวงเวลา
ระหวางการใชชีวิตคู (ครั้งกอน) ที่สิ้นสุดลงกันที่จะเริ่มใหม (แตงงานใหม) คือ เมื่อการแตงงานสิ้นสุด
ลงโดยการหยา แยก หรือราง  และเมื่อการแตงงานส้ินสุดลงเพราะสามีตาย 

ข. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการร่วมเพศของคู่สมรส 

1. การงดเวนการรวมเพศดวยความเต็มใจ (ไดแก การปฏิบัติตาม
ประเพณีที่หามการรวมเพศในบางโอกาส) 

2. การงดเวนการรวมเพศอยางไมเต็มใจ (ไดแก การหมดสมรรถภาทาง
เพศ การเจ็บปวย การอยูแยกกันช่ัวคราวอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน สามีทํางานตางจังหวัด) 

3. ความบอยคร้ังในการรวมเพศ (ไมรวมชวงเวลาที่งดการรวมเพศ) 
  2. กลุ่มปัจจัยที่ มีผลต่อการปฏิสนธิ (ตัวแปรการปฏิสนธิ - Conception 
Variables) 

1. ความสามารถในการมีบุตรหรือความไมสามารถจะมีบุตรไดซึ่งมีผลมา
จากสาเหตุที่ไมไดต้ังใจ 

2. การใชหรือไมใชวิธีการคุมกําเนิด วิธีคุมกําเนิดที่ใชหมายถึงวิธีที่ใช
เคร่ืองมือหรือสารเคมี เชนการกินยา การฉีดยา การใสหวง การใชถุงยางอนามัย และวิธีทางธรรมชาติ 
เชน การนับระยะปลอดภัย การหลั่งนอกชองคลอด เปนตน 

3. ความสามารถในการมีบุตรหรือความไมสามารถจะมีบุตรได ซึ่งมีผลมา
จากความเต็มใจที่จะไมมีบุตร เชน การทําหมัน หรือ วิธีการทางแพทยดานอ่ืนๆ 

  3. กลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการครองครรภ์และการคลอดของเด็ก (ตัวแปรการ
ครองครรภ์ - Gestation Variables) 
   1. การตายของทารกในครรภหรือในขณะคลอดจากสาเหตุที่ไมต้ังใจ เชน 
การแทงตามธรรมชาติ 
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 2. การตายของทารกในครรภหรือในขณะคลอดจากสาเหตุที่ต้ังใจ เชน การ
ทําแทง 

  สรุปเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรระหวางกลาง 11 ตัวน้ันพิจารณาจากผูหญิงเปน
หลักโดยปกติทั่วไปในการที่ผูหญิงคนหน่ึงจะมีการเจริญพันธุหรือใหกําเนิดบุตรได อยางนอยผูหญิงคน
น้ันจะตองผานข้ันตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอนคือ 1) ตองมีการรวมเพศ 2) ตองต้ังครรภและ 3) ชีวิตใหม
ในครรภจะตองพัฒนาเปนทารกอยางสมบูรณ และคลอดออกมาโดยมีชีพ จากข้ันตอนทั้งสามน้ี เมื่อ
พิจารณาตัวแปรระหวางกลางแลวก็คือ ตัวแปรการรวมเพศ (Intercourse Variables) ซึ่งมี 6 ตัวแปร 
ตัวแปรการปฏิสนธิ  (Conception Variables) ซึ่ งมี  3 ตัวแปร และตัวแปรการครองครรภ 
(Gestation Variables) ซึ่งมี 2 ตัวแปร บางตัวแปรก็มีผลทางบวกตอการเจริญพันธุ บางตัวแปรก็มี
ผลทางลบ ตัวอยางเชน ในสังคมที่มีการใชวิธีคุมกําเนิดกันอยางแพรหลายยอมมีผลทางลบ 
 
 2. แนวคิดเก่ียวกับภาวะเจริญพันธุ์กับคุณค่าและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตร 
  นักวิชาการในสาขาวิชาหลายสาขา เชน นักประชากรศาสตร นักเศรษฐศาสตร 
นักจิตวิทยา ไดใหแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเจริญพันธุและการตัดสินใจในการมีบุตรในแงที่
มองถึงคุณคาและคาใชจายอันสืบเน่ืองจากการมีบุตร ที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันจึงขอนําเสนอบุคคล
ที่กลาวไวอยางนาสนใจ ดังน้ี (สําเริง จันทรสุวรรณ, 2550)   
  ฮอฟ์ฟแมน (Lois Wladis Hoffman) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยมิชิแกนได
เสนอแนวความคิดเก่ียวกับคุณคาของการมีบุตรในแงจิตวิทยา คือ 1) คุณคาของการมีบุตรมีคุณคาแก
บิดามารดา ไดแก (ก)  มีสภาพความเปนผูใหญ และบทบาทของความเปนผูหญิงในสังคม  (ข) มีความ
เปนตัวของตัวเองมากขึ้น (ค) มีความรูสึกวาจะตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักศีลธรรม ศาสนา 
สังคมมากขึ้น (ง) เกิดความรูสึกผูกพันกับครอบครัวระหวางบิดามารดาและบุตรขึ้น (จ) เกิดความ
ต่ืนเตน สนุกสนานในครอบครัว (ฉ) รูสึกประสบผลสําเร็จ เกิดการสรางสรรค และการแขงขัน  
(ช) รูสึกมีอํานาจ อิทธิพลในตนเองขึ้น (ซ) เกิดการเปรียบเทียบระหวางครอบครัวในสังคมขึ้น  และ 
(ฌ ) เมื่อบุตรโตข้ึนบุตรจะเปนอรรถประโยชนทางเศรษฐกิจแกครอบครัวโดยเฉพาะในสังคม
เกษตรกรรม 2) บิดามารดามีทางเลือกทางอื่นมากนอยเพียงไรที่จะแสวงหาคุณคาดังกลาวในขอ  
1 นอกเหนือจากการมีบุตร 3) คาใชจายหมายถึง การที่บิดามารดาตองสูญเสียหรือตองเสียสละ
เน่ืองจากการมีบุตรเพื่อที่จะไดมาซึ่งคุณคาของบุตรอาจหมายถึงในแงเศรษฐศาสตรหรือการสูญเสีย
อิสระภาพที่เคยมีหรือมีความตึงเครียดทางอารมณเน่ืองจากการมีบุตร  4) อุปสรรคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบาย หมายถึง ปจจัยตางๆท่ีทําใหบิดามารดารูสึกลําบากหรือสะดวกสบายข้ึนเน่ืองจาก
การมีบุตร เชน การที่ครอบครัวตองยากจนลง การที่บานชองคับแคบลงเนื่องจากมีสมาชิกเพ่ิม 
สุขภาพของมารดาเสื่อมลงเน่ืองจากมีบุตรมาก ในทางตรงกันขามบิดามารดาอาจไดรับสิ่งตอบแทน
กลับมาก็ได เชน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น บุตรสามารถชวยงานบิดามารดาได  
  มูลเลอร์ (Eva Muller) เปนนักเศรษฐศาสตร ซึ่งไดกลาวถึงคุณคาและคาใชจาย
เก่ียวกับบุตรไว กลาวคือ การมีบุตรยอมเปนทั้งคุณคาและคาใชจายแกสังคมโดยสวนรวมและตอ
ครอบครัวหรือบิดามารดาเปนสวนบุคคลอีกดวย รายละเอียดเก่ียวกับคุณคาและคาใชจายที่บิดา
มารดาตองแบกรับในฐานเปนบุคคลหน่ึงเปนตัวกําหนดถึงขนาดของครอบครัว หรือขนาดของจํานวน
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บุตรที่บิดามารดาตองการจะมี คุณคาและคาใชจายเกี่ยวกับบุตรที่เปนตัวกําหนดขนาดของบุตร คือ  
1) มารดาใหคุณคาวาบุตรเปนเสมือนที่พ่ึงทางเศรษฐกิจของตนมากนอยเพียงไร 2) บิดามารดาให
คุณคาบุตรเปนอรรถประโยชนในทางเศรษฐกิจและสามารถชวยเหลืองานอาชีพของตนไดมากนอย
เพียงไร โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม ทั้งน้ียอมข้ึนอยูกับขนาดของไรนา และความมุงมั่นของบิดา
มารดาในการที่จะใหบุตรชวยเหลืองานในไรนาตน 3) คาใชจายในการเลี้ยงดูบุตร บิดามารดารูสึกวา
การมีการเปนภาระในการเลี้ยงดูมากนอยเพียงไร 4) การสูญเสียโอกาสของบิดามารดา การมีบุตรทํา
ใหบิดามารดาและการลงทุนมาตรฐานในการครองอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องของการมีขาวของเคร่ืองใช
ทันสมัย และคุณภาพของบานที่อยูอาศัย และสิ่งสุดทายก็คือ ลักษณะการทํางานของมารดาขัดกับการ
มีบุตรหรือไม  
  จากแนวคิดขางตนเปนแนวคิดเก่ียวกับภาวะเจริญพันธุกับคุณคาและคาใชจาย
เกี่ยวกับบุตรที่ทําใหผูที่คิดจะมีบุตรนําไปเปนเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการมี
บุตรตอไป 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะการตาย 
 

ทฤษฎีที่วาดวยเร่ืองเกี่ยวกับการตายและระบาดวิทยา A Theory of Epidemiological 
Transition of Mortality ของ Abdel Omran ที่กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงสาเหตุการตายและแบบ
แผนการเจ็บปวยจากโรคติดเช้ือมาเปนโรคที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ยุคคือ  

1. ยุคแหงโรคระบาด (The Age of Pestilence and Famine) ยุคน้ีมี อัตราตายสูง 
เน่ืองมาจากการเกิดโรคระบาดและโรคติดเช้ือพยาธิ ทั้งน้ีมีการตายมากในกลุมทารก เด็ก และสตรีวัย
เจริญพันธุ ประชากรมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20-40 ป  

2. ยุคโรคระบาดลดลง (The Age of Receding Pandemics) ยุคน้ีมีอัตราตายลดลงมาก 
เน่ืองมาจากมีการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การแพทยและสาธารณสุขดีขึ้น สามารถควบคุมโรคติด
เช้ือพยาธิได นําไปสูมาตรฐานการครองชีพท่ีดีขึ้น ประชากรมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30-50 ป  

3. ยุคเก่ียวกับโรคที่มนุษยสรางข้ึน  (The Age of Degenerative and Man-Made 
Diseases) ยุคน้ีอัตราการตายยังคงลดลงอยางตอเน่ือง สืบเน่ืองมาจาก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การแพทย และสาธารณสุขเจริญกาวหนามาก นําไปสูการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย เมื่อเปน
เชนน้ีการตายจึงเปลี่ยนจากโรคติดเช้ือมาเปนโรคเร้ือรังและโรคท่ีเก่ียวกับการเสื่อมของอวัยวะของ
รางกาย เชน โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน อุบัติเหตุ รวมถึงโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ ประชากร
มีอายุเฉลี่ยเกินกวา 50 ป (ชญานิศวร โคโนะ, 2561)  

จะเห็นไดวาการตายและการระบาดวิทยา มี 3 ยุค ไดแก ยุคแหงโรคระบาด คือ ยุคที่ยัง
ไมเจริญและทันสมัยดวยวัคซีน ยารักษาโรค และวิทยาการทางการแพทยที่ทันสมัยทําใหผูคนเจ็บปวย
ลมตายเปนจํานวนมาก ตอมาจึงเปนยุคโรคระบาดนอยลงเน่ืองจากความสําเร็จทางการแพทยทําให
การเสียเสียชีวิตนอยลง และปจจุบันเปนยุคที่ทันสมัยและกาวหนาทางการแพทยเปนอยางมาก การ
เสียชีวิตสวนใหญมาจากอุบัติเหตุ และการกอโรคที่เปนผลพวงมาจากพฤติกรรมการบริโภคเปนสําคัญ  
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ทฤษฎีเก่ียวกับการย้ายถ่ิน 
 

ทฤษฎีการยายถิ่นน้ีไดเกิดขึ้นจากการศึกษาเรื่องราวของการยายถิ่นหลายๆครั้ง และใน
หลายพ้ืนที่ ขอมูลที่ไดรับน้ันผูที่ศึกษามีการทดสอบหลายๆครั้งจนเกิดมีความมั่นใจวาสิ่งที่ตนศึกษาไว
น้ันถูกตอง จึงไดต้ังเปนทฤษฎีขึ้นมา อยางไรก็ตามทฤษฎีสามารถเปล่ียนแปลงแกไขได ถาหากวามี
ผูอ่ืนศึกษาและทดสอบแลวปรากฏวาไมไดเปนไปตามทฤษฎีน้ัน และสามารถลมลางทฤษฎีเกาน้ันได 
ทฤษฎีในที่น้ีคือขอความหลายขอความท่ีระบุความสัมพันธระหวางขอความคิดหรือตัวแปรหลายตัว 
ขอความเหลาน้ีสามารถทดสอบได และเกี่ยวโยงกันอยางมีระบบ เพ่ือแสดงถึงลักษณะของ
ปรากฏการณที่ศึกษาซึ่งใชในการอธิบายหรือคาดคะเนปรากฏการณน้ัน สําหรับกฎการยายถิ่นน้ันก็
สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดเชนกัน ผูที่ศึกษาการยายถิ่นมากมายจนกระทั่งตนเองมีความมั่นใจเร่ือง
ที่ตนศึกษาอยูน้ัน มีความถูกตองและตรงกันทุกๆคร้ัง จึงเปลี่ยนจากทฤษฎีมาเปนกฎ  ซึ่งประกอบดวย
ทฤษฎีและกฎเก่ียวกับการยายถิ่นอยางหลากหลาย (สําเริง จันทรสุวรรณ, 2550) 

 
ทฤษฎีและกฎการยายถ่ินที่เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษามีดังน้ี 
1. กฎการย้ายถ่ินของราเวนสไตน์ (Ravenstein’s Law Migration)  
โธมัส โรเบิลท์ มัลธัส (Thmas Robert Malthus) และ เออร์เนสน์ ยอร์จ ราเวนส

ไตตน์ (Ernest George Ravenstein) เปนบุคคลที่ศึกษาเรื่องราวของประชากรในชวงศตวรรษท่ี 
19 และมีช่ือเสียงที่สุด โดยพยายามวิเคราะหขอมูลประชากรเพ่ือต้ังเปนทฤษฎีประชากร ทําใหสังคม
และนักประชากรไดมีการต่ืนตัวและศึกษาทางดานน้ีกันเพ่ิมเติมอยางกวางขวาง ในชวงศตวรรษที่ 20 
ตอมาราเวนสไตน ไดศึกษาขอมูลในประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1871 และ 1881 เก่ียวกับขอมูล
สถานที่เกิดและขอมูลในประเทศแถบอเมริกาเหนือและในยุโรป และไดพบปจจัยที่เปนเหตุที่เก่ียวของ
ในการยายถิ่นในถิ่นตนทางและถิ่นปลายทางคุณลักษณะของผูยายถิ่น กระแสการยายถิ่น จากผลงาน
การยายถิ่นที่ไดศึกษาไวเปนจํานวนมาก ทําใหเขาไดต้ังเปนกฎการยายถิ่น ซึ่งเรียกกันโดยท่ัวไป  
กฎการยายถ่ินของ ราเวนสไตน (Thomas Robert Malthus) ที่ต้ังไวมีสาระดังน้ี 

กฎข้อที่ 1 ผูยายถิ่นสวนใหญจะยายถิ่นในระยะทางใกลๆ กลาวคือจํานวน 
ผูยายถ่ินจะแปรผกผันกับระยะทาง ถาระยะทางใกลผูยายถ่ินจะมีจํานวนมาก 

กฎข้อที่ 2 การยายถิ่นมักจะเปนการยายถิ่นตามขั้นตอน กลาวคือ ผูที่อาศัยอยู
ในบริเวณใกลๆ เมืองจะยายเขาสูเขตเมือง และผูที่อยูในเขตชนบทใกลเคียงจะยายเขามาอยูแทนท่ี
และผูอาศัยอยูในเขตชนบทไหลออกไปอีกจะยายเขามาอยูแทนที่ผูที่ยายออกไปน้ัน ตามลําดับเชนน้ี
เร่ือยๆ จนทั่วราชอาณาจักร 

กฎข้อที่ 3 ผูยายถิ่นที่ยายในระยะทางไกลๆน้ันโดยทั่วไปจะมุงเขาสูศูนยกลาง
การคาและอุตสาหกรรม 

กฎข้อที่ 4 กระแสการยายถ่ินแตละรัฐเศรษฐที่ยายไป จะมีกระแสการยายถิ่น
กลับเขามาชดเชย 

กฎข้อที่ 5 ผูที่ยายถิ่นโดยทั่วไปจะเปนคนจากชนบทมากกวาคนในเมือง 
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กฎข้อที่ 6 ในการยายถ่ินในระยะทางใกลๆเพศหญิงจะยายถ่ินมากกวาเพศชาย
ถาเปนการยายถิ่นระหวางประเทศจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

กฎข้อที่ 7 ผูยายถ่ินโดยทั่วไปสวนใหญหรือทั้งหมด จะเปนคนหนุมสาวมากกวา
เปนผูที่มีครอบครัวแลว 

กฎข้อท่ี 8 เมืองเติบโตเปนเมืองใหญได เน่ืองจากการยายถิ่นเขามามากกวา
การเพ่ิมประชากรตามธรรมชาติ 

กฎข้อท่ี 9 การยายถิ่นเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเมื่อมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมการคมนาคม เพ่ิมขึ้น 

กฎข้อที่ 10 ทิศทางการการยายถิ่นสวนใหญ จะเปนการยายถิ่นจากเขตเกษตร
เขาสูศูนยกลางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

กฎข้อที่ 11 การยายถ่ินสวนใหญมาจากสาเหตุทางดานเศรษฐกิจ 
สรุปกฎการยายถ่ินของ ราเวนสไตน์ ที่ไดเสนอไวต้ังแตป ค.ศ. 1885 นับเปนระยะเวลา 100  

กวาปมาแลว ซึ่งจะมีผูคัดคานและเห็นดวยตลอดเวลา และมีผูศึกษาการยายถิ่นทั้งในอดีตและปจจุบัน
ไดใชแนวความคิดของ ราเวนสไตน์ ในการศึกษาอยูมาก ดังน้ันกฎการยายถิ่นของราเวนสไตนจึงมี
ประโยชนในเชิงวิชาการเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการยายถ่ินตอไป 

 
2. ทฤษฎีการย้ายถ่ินของลี (Lee’s Theory of Migration) 
อีเวเทรทท์ เอส.ลี (Everett S. Lee) ค.ศ. 1966 ไดพิจารณาทบทวนกฎการยายถิ่น

ของราเวนสไตน และเห็นดวยกับกฎการยายถ่ินของราเวนสไตนหลายขอ และไดมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
แนวคิดในการยายถิ่นใหกวางขวางย่ิงขึ้น ไมวาจะเปนการยายถิ่น ณ ทองที่ใด หรืออยูภายใต 
สถานการณใดก็ตาม ทฤษฎีการยายถิ่นน้ีไดกลาวถึงคําจํากัดความหมายของการยายถิ่น ปจจัยที่มีผล
ตอการยายถิ่นรวมท้ังคุณสมบัติของผูยายถิ่น ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ก. คําจํากัดความของการย้ายถ่ิน  การยายถ่ิน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่อยู
อาศัยของคน ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว จะเปนไปโดยสมัครใจหรือไมสมัครใจก็ตาม จะเปน
ระยะทางใกลหรือไกล หรือภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม ถือวาเปนการยายถิ่นทั้งสิ้น และ
การยายถ่ินตนทางและทองถิ่นปลายทาง 

ข. ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถ่ิน ซึ่งแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก  1) ปจจัยที่
เก่ียวของกับทองถ่ินตนทาง 2) ปจจัยที่เก่ียวของกับทองถ่ินปลายทาง  3) ปจจัยที่เก่ียวกับอุปสรรค
ระหวางทองถิ่นตนทางกับทองถิ่นปลายทาง  และ 4) ปจจัยสวนบุคคล 

ค. ปริมาณการย้ายถ่ิน  ปริมาณการยายถิ่นหรือจํานวนการยายถิ่นในเขตหน่ึง 
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ  ลักษณะหรือปจจัยดังตอไปน้ี 

1. ลักษณะหรือปจจัยที่จะอํานวยประโยชนใหผูยายถิ่นฐานในเขตนั้น
ปริมาณการยายถิ่นในลักษณะน้ีไดนําเอาปจจัยการดึงดูดและผลักดันเขามาเกี่ยวของเชน การยายถิ่น
ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการยายถิ่นจากรัฐตางๆ เขาสูรัฐคาลิฟอรเนีย เปนจํานวนมากเมื่อมี
การพบทองเกิดขึ้น   
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2. ลักษณะของประชากรท่ีใกลเคียงกับผูที่จะยายถ่ินเขาไปในเขตน้ัน 
ไมวาจะเปนเรื่องของเช้ือชาติ ศาสนา เผาพันธุ และขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือประโยชนในการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมภายใตสิ่งแวดลอมใหมมิฉะน้ันแลวสถานภาพทางสังคมจะเขามามีบทบาท
นําไปสูปญหาตางๆ ที่ตามมา เชน การยายถ่ินของชาวอเมริกัน-นิโกร  

3. ความสัมพันธกับความยากงายของอุปสรรคระหวางการท่ีแทรกอยู
ระหวางทองถ่ินตนทางปลายทางวา ผูยายถิ่นสามารถจะฝาฟนอุปสรรคน้ีเขาไปในเขตน้ันไดมากนอย
เพียงใด ถาอุปสรรคนั้นงายปริมาณการยายถิ่นก็จะมีสูง  

4. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ถาเศรษฐกิจในเขตน้ันดีปริมาณการยาย
ถิ่นเขาไปก็มีมากในทางตรงกันขามถาสภาพเศรษฐกิจตกตํ่าผูยายถิ่นก็จะมีสูง  

5. ปริมาณและอัตราการยายถิ่นมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลา 
เพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีในดานตางๆ ชวยลดอุปสรรคที่แทรกระหวางกลางทั้ง 2 ทองถิ่น
อยางมาก รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่จะดึงดูดหรือผลักดันใหมีการยายถิ่นทวีความรุนแรงมากข้ึน เชน การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรความยากจนและปญหาตางๆทําใหมีโอกาสผลักดันใหเกิดการยายถิ่นมากข้ึน 

6. ปริมาณและอัตราการยายถ่ิน จะขึ้นอยูกับระดับความกาวหนาของ
ประเทศโดยเฉพาะระบบการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี เชน ประเทศที่กาวหนา
มากที่สุดอยางสหรัฐอเมริกาอัตราการยายถิ่นสูงมาก โดยบุคคลหนึ่งในจํานวนหาคนจะเปลี่ยนที่อยู
อาศัย 

ง. กระแสการย้ายถ่ินไปและกระแสการย้ายถ่ินกลับ มลีักษณะดังน้ี 
1. การยายถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อมีทิศทางการยายถิ่นที่แนนอน เชน ถามี

ขาวสารจากทองถิ่นปลายทางแพรมาทายังทองถิ่นตนทาง จะเกิดการยายถิ่นตามไปในระยะแรกๆ  
จะมีการเลือกสรรหรือคัดเลือกผูยายถ่ินไปในเวลาตอมาอุปสรรคท่ีแทรกอยูระหวางกลางจะถูกทําลาย
ลงทําใหการยายถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

2. ทิศทางการยายถ่ินทุกทิศทางจะเกิดกระแสการยายถ่ินกลับ ซึ่งเมื่อ
เกิดการยายถ่ินสักระยะหนึ่งก็อาจคิดยายถิ่นกลับมาถ่ินเดิม อันเน่ืองมาจากความพอใจในการสราง
ฐานะมั่นคงเพียงพอแลว หรือการจะกลับมาหาผลประโยชนจากทองถ่ินเดิม เชน กลับมาทําธุรกิจหรื
อนําความรูความสามารถที่ตนมีมากข้ึนกลับมาพัฒนาทองถิ่นเดิมของตนเอง เปนตน 

3. ประสิทธิภาพของกระแสการยายถิ่น (ซึ่งเปนอัตราสวนกระแสการ
ยายถิ่นไปตอกระแสการยายถิ่นกลับ) จะสูงข้ึน ถาปจจัยตางๆ ในทองถิ่นตนทางมีลักษณะเปนลบ
มากๆ เชน ความยากจน ความรุนแรงในการแบงเช้ือชาติ จะทําใหผูยายถ่ินปลายทางคิดที่จะยายกลับ
นอยลง 

4. ถาทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางมีลักษณะประชากรเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีคลายคลึงกันมากๆ จะทําใหกระแสการยายถ่ินไปและกระแสการยายถ่ินกลับมีโนมตํ่าลง 

5. ประสิทธิภาพของกระแสการยายถิ่นจะผันแปรกับระบบเศรษฐกิจ 
เมื่อมีเศรษฐกิจดีกระแสการยายถิ่นจะสูง และจะตํ่าลงมาเมื่อเศษฐกิจตกตํ่า ในกรณีที่ทองถิ่น
ปลายทางเปนศูนยกลางพาณิชย และอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว จะทําใหเกิดการยายถิ่น
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จากที่ตางๆ เขามา เมื่อถึงเวลาท่ีเศษฐกิจตกตํ่าจะมีผูยายถิ่นเปนจํานวนมากที่ยายกลับทองถิ่นเดิมของ
ตนเอง 

จ. คุณลักษณะของผูย้้ายถ่ิน  มลีักษณะดังน้ี 
1. การยายถิ่นเปนการเลือกสรรในตัวเอง ในแตละบุคคลจะมองเห็น

ความแตกตางของปจจัยตางๆ ในทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางไมเทากัน และมีความสามารถที่
จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดดวยปจจัยสวนบุคคล ในบางคร้ังการเลือกสรรจะนอยลงอันเน่ืองมาจาก
อุปสรรคตางๆ ถูกทําลายลงทําใหคุณภาพของผูยายถิ่นลดลง 

2. ผูยายที่ไมไดยายเพราะถูกผลักดันดวยปจจัยใดๆ แตยายเพราะทราบ
ถึงโอกาสตางๆ ที่ตนจะไดรับดีกวาทองถิ่นเดิม กลุมผูยายถิ่นกลุมนี้มักจะเปนบุคคลที่มีการศึกษาสูง 
มีความสามารถในวิชาชีพเฉพาะอยางและมีความสามารถจะทําการยายถิ่นไดโดยงาย 

3. ผูยายถิ่นที่ ไมตองการจะยายแตถูกสภาวะตางๆ เชน การเมือง
สงคราม หรือโรคระบาด บีบบังคับใหยายออกไป ลักษณะผูยายถิ่นกลุมน้ีจะไมไดรับการเลือกสรรเลย 

4. ผูยายถ่ินมักจะเกิดจากการเลือกสรร 2 ลักษณะ คือ เมื่อพิจารณา 
ผูยายถิ่นจะทองถ่ินตนทาง จะพบวาผูที่เปนที่ตองการของทองถ่ินปลายทางมักจะมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยดึงดูดหรือปจจัยบวก แตในทองถิ่นปลายทางไมตองการมักจะมีสาเหตุมาจากปจจัยผลักดันหรือ
ปจจัยลบ ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะน้ี การเลือกสรรผูยายถิ่นในลักษณะ ลักษณะแรกจากสาเหตุดึงดูดจะมี
ลักษณะที่ดีกวา 

5. การเลือกสรรในทางบวกจะมีมากขึ้นตามความยากของอุปสรรคที่
แทรกระหวางกลาง ถึงแมวาจะเปนความตองการของทองถ่ินปลายทางก็ตาม อุปสรรคน้ีจะทําหนาที่
เลือกสรรหรือขจัดคนท่ีไมมีความสามารถหรือออนแอออกไป เชน ความยากลําบากในการเดินทาง 
ระยะทาง 

6. การยายถิ่นมักจะเปนไปตามข้ันตอนของชีวิต เชน เด็กตองอยูกับ
ครอบครัวเมื่อถึงวัยเรียนก็อาจตองยายเพ่ือการศึกษา เมื่อพนวัยการศึกษาตองยายไปเพราะทํางาน 
การสมรส การหยาราง เปนตน 

7. คุณลักษณะของผูยายถ่ิน จะอยูตรงกลางระหวางคุณลักษณะของ
ประชากรที่อยูปลายทางและตนทาง เชน ผูยายถิ่นจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวาผูที่อยูในทองถ่ิน
ปลายทางแตสูงกวาผูที่อยูในทองถิ่นตนทางที่ไมไดมีการยาย 

สรุปทฤษฎีการยายถิ่นของลีนั้นไดพยายามจําแนกใหเห็นถึงรายละเอียดปจจัยที่มีผลตอ
การยายถิ่นซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ปจจัยดึงดูด และปจจัยผลัก  ตลอดจนลักษณะของกระแสการยายถิ่น
ไปและยายถ่ินกลับ และคุณลักษณะของผูยายถิ่น ทําใหเขาใจประเด็นตางๆ ไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 

3. แบบจําลองการย้ายถ่ินของโทดาโร (Todaro’s Model) 
แฮริส และโทดาโร (Haris and Todaro) เปนนักเศรษฐศาสตรที่ใหความสนใจ

เกี่ยวกับการยายถ่ินในประเทศประเภทท่ีมีการยายถ่ินแบบเขตชนบทเขาสูเมือง โดยพบวาประเทศที่
กําลังพัฒนามีกี่เขตเมืองที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาก เชน ระหวางป พ.ศ. 2513 ประชากรในเขต
เมืองของแอฟริกาเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 60 ในขณะที่ประชากรในเขตชนบทเพ่ิมเพียงรอยละ 16 
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เทาน้ัน ทําใหเกิดการวางงานและการทํางานที่ตํ่ากวาระดับ ซึ่งกลายเปนปญหาสําคัญในเขตเมือง และ
สาเหตุของปญหาเหลาน้ี คือ การยายถิ่นจากเขตชนบทเขาสูเขตเมือง เขาจึงพยายามท่ีจะหาศึกษา
เกี่ยวกับสาเหตุ และตัวกําหนดที่ทําใหการยายถิ่นจากเขตชนบทสูเขตเมือง รวมท้ังความสัมพันธของ
การยายถิ่นกับโอกาสทางเศรษฐกิจในเขตชนบทและเขตเมือง ความคิดพ้ืนฐานในแบบจําลองของ 
โทดาโร ไดใชรายไดที่คาดหวังเปรียบเทียบใหเกิดความสมดุล ทั้งรายไดในเขตชนบทและเมือง โดย
รายไดที่คาดหวัง หมายถึง คาจางและโอกาสของการไดงานทํา และมีสมมติฐานวาการยายถิ่นเปน
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจซึ่งผูยายถิ่นมีการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล  สรุปไดวาปจจัยทาง
เศรษฐกิจมีผลตอการยายถิ่นดังน้ี 

1. การยายถิ่นถูกกระตุนโดยการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ยังมี เหตุผลเก่ียวกับ
ผลประโยชนและคาใชจายเปรียบเทียบ สวนใหญจะเปนทางดานการเงิน แตมีทางดานจิตวิทยา
ประกอบดวย  

2. การตัดสินใจยายถิ่น ขึ้นอยูกับรายไดที่คาดหวังไวมากกวาข้ึนอยูกับความแตกตาง
ระหวางคาจางจริงๆ ในเขตเมืองและชนบท ความแตกตางที่คาดหวังไวจะถูกกําหนดโดยปฏิกิริยาของ
ตัวแปร 2 ตัวแปรคือ ความแตกตางของรายไดจริง และโอกาสของการไดทํางานทําในเขตเมือง 

3. โอกาสของการไดงานทําในเมืองมีความสัมพันธผกผันกับการวางงานในเมือง 
4. อัตราการยายถ่ินอาจมีมากกวาโอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองและมีขึ้นไดอยางมี

เหตุผล อัตราการวางงานที่สูงในเขตเมืองเปนสิ่งที่หลีกไมพน เปนผลจากความไมเทาเทียม 
สําหรับแบบจําลองของโทดาโรนอกจากจะกลาวถึงสาเหตุหรือตัวกําหนดที่ทําใหเกิด

การยายถ่ินแลวยังไดเสนอแนะนโยบายในการแกไขปญหาดวย คือ 
1. ความไมสมดุลระหวางโอกาสของการจางงานในเขตเมืองและเขตชนบท 

ดังที่ไดกลาวมาแลวการยายถิ่นเปนการตอบโตความแตกแยกระหวางรายไดที่คาดหวัง ดังน้ัน การลด
ความแตกตางของโอกาสทางเศรษฐกิจในเขตชนบทและในเขตเมืองใหนอยที่สุด จึงเปนสิ่งสําคัญถา
ชองวางของคาจางในเมืองและชนบทกวางมาก อัตราการวางงานในเมืองจะสูงขึ้น ถาใหคาจางในเมือง
สูงจะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการยายถิ่นมาก ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในเมือง และ
เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในชนบท 

2. การสรางงานในเขตเมือง การสรางงานในเขตเมืองเปนการแกไขปญหาการ
วางงานในเมืองที่ไมดีนัก ยิ่งมีการสรางงานโดยไมปรับปรุงรายไดและโอกาสในการทํางานในเขตชนบท 
จะทําใหเกิดลักษณะที่วาการจางงานในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้นเทาไรก็จะนําไปสูระดับการวางงานที่
สูงข้ึนในเขตเมืองและชนบทมากข้ึนเทาน้ัน กลาวคือ เมื่ออัตราการยายถ่ินข้ึนอยูกับคาจางในเมืองและ
โอกาสในการทํางานในเมือง เมื่อรายไดการจางงานเพ่ิมข้ึนจะทําใหอัตราการยายมาในเมือง เมื่อ
รายไดการจางงานเพ่ิมขึ้นจะทําใหอัตราการยายถิ่นสูงดวยทุกๆ งานใหมที่สรางข้ึนผูยายถ่ิน 2 หรือ 
3 คน ซึ่งมีงานทําอยูแลวในชนบทจะยายมาในเมือง ถางานมาในเมือง ถางานใหม 100 งาน จะมีผู
ยายถิ่นประมาณ 300 คน และประมาณ 200 คน ในเมืองที่วางงานนโยบายการลดการวางงานก็อาจ
นําไปสูการวางงานในอัตราที่สูงข้ึนและยังทําใหผลผลิตและการจางงานในภาคเกษตรกรรมลดลงดวย 

3. การขยายการศึกษา การขยายการศึกษาจะนําไปสูการยายถิ่นและการ
วางงานแบบจําลองของการยายถิ่นมีนโยบายที่จะลดการลงทุนในการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาใน
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ระดับสูง การที่มีผูยายจากชนบทเขาสูเมืองเมื่อมีโอกาสใหมๆ เชน การจางงานจะทําใหมีการเลือกสรร
ตัวผูทํางานแมแตในกลุมผูที่มีการศึกษาจะพบวา ผูจางมักจะใชระดับการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
คัดเลือกในอัตราคาจางระดับเดียวกัน ผูจางจะเลือกผูที่มีการศึกษาสูงกวาแมวาการไดผูมีการศึกษา
สูงขึ้นจะไมทําใหงานน้ันดีขึ้น งานที่เคยใชผูจบระดับประถมนักศึกษาก็มาใชผูจบมัธยม งานที่เคยใหผู
จบมัธยมมาใชผูที่มีความรูช้ันปริญญาผลที่ตามมาคือไมวาคาจางระดับใดที่มีการศึกษาสูงกวามีโอกาส
ที่จะไดทํางานในเมืองมากข้ึน ความคาดหวังของเขาก็จะสูงขึ้นและพวกน้ีจะยายเขามาในเมืองใน
ขณะที่โอกาสใน การทํางานหายากมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูหางานทํานักเรียนจะถูกดดัน
ใหเรียนสูงขึ้นเพ่ือจะไดทํางานในเมือง และเปนแรงกดดันใหรัฐลงทุนในการศึกษาหลังจากช้ันประถม 
เมื่อเวลาผานไปจะมีผูมีการศึกษาที่วางงานมากขึ้นการลงทุนในดานการศึกษาหลังช้ันประถมก็จะเปน
การลงทุนที่ไรผล ซึ่งสามารถแกโดยสรางงานที่นาสนใจในเขตชนบท 

4.  คาจาง การใหคาจางตอบแทนการทํางานน้ันในเขตเมือง มักจะใหสูงกวา
อัตราที่กําหนดไวเพราะมีสถาบันตางๆ ชวยเหลือรวมทั้งมีกฎหมายกําหนดอัตราคาจาง ซึ่งเปนการ
กระตุนใหเกิดจากการยายถิ่นเขาสูเมืองและเมื่อมีการยายถิ่นเขาสูเมืองก็จะทําใหเกิดการวางงานใน
เขตเมืองเพ่ิมมากข้ึน 

5. การพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทควรดําเนินการในทุกๆ ดาน การ
ดําเนินงานที่สนองตอความตองการของการมีงานทําในเมืองเพียงอยางเดียว เชน การใหเงินตอบแทน 
การวาจางแรงงานของรัฐบาลน้ันอาจทําใหไมเกิดผลดี ในการแกปญหาการวางงานในระยะยาวการ
แกไขเรื่องการจัดสรรแรงงานใหเขตเมืองเชน การลดจํานวนการยายถ่ิน การทําใหรายไดในชนบทและ
ในเมืองสมดุลกับการขยายโอกาสในการทํางานโดยผานการลงทุนในอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพราะการ
เติบโตของอุตสาหกรรมในเมืองเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและในขณะเดียวกันก็มีการขยายรากฐานทาง
เศรษฐกิจของชนบทดวย ความลดแรงจูงใจในทางดานเศรษฐกิจในการยายถิ่นโดยการพัฒนาชนบทใน
ทุกๆดาน เชน การกระจายรายไดการทํางานเกษตรกรรมและไมใชเกษตรกรรม เพ่ิมโอกาสการ
วางงานแรงงาน อนามัย การศึกษา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังอาจทําไดโดยการกระจาย
อุตสาหกรรมขนาดเล็กไปตามชนบท เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและลดภาวะเจริญพันธุ
ดวยการใหโอกาสในการทํางานแกสตรี 

สรุปแนวคิดการยายถ่ิน แบบจําลองการย้ายถ่ินของโทดาโร เปนตัวแบบที่พิจารณาการ
ยายถิ่นจากเขตชนบทเขาสูเขตเมือง โดยพยายามท่ีจะหาศึกษาเก่ียวกับสาเหตุ และตัวกําหนดที่ทําให
การยายถิ่นจากเขตชนบทสูเขตเมือง รวมท้ังความสัมพันธของการยายถิ่นกับโอกาสทางเศรษฐกิจใน
เขตชนบทและเขตเมือง จึงพบวา การยายถิ่นถูกกระตุนโดยการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ  ขึ้นอยูกับ
รายไดที่คาดหวังไวมากกวาขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางคาจางจริงๆ ในเขตเมืองและชนบท โอกาส
ของการไดงานทําในเมืองมีความสัมพันธผกผันกับการวางงานในเมือง  อัตราการยายถิ่นอาจมีมากกวา
โอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองเปนเหตุผลจากความไมเทาเทียม อีกทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหา คือ 
การลดความแตกตางของโอกาสทางเศรษฐกิจในเขตชนบทและในเขตเมืองใหนอยที่สุด การสรางงาน
ทั้งเขตเมืองและชนบท  การขยายการศึกษาสูชนบทเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเขาถึงโอกาส การ
พิจารณาคาจางที่เปนธรรม และการพัฒนาชนบทควบคูกันไปในทุกดาน ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาทั้ง
สังคมเมืองและสังคมชนบทอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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4. รูปแบบของความขัดแย้งในการตัดสินใจย้ายถ่ิน (Conflict Model of Decision 

Making) 
จานิส และ มานน์ (Janis and Mann) ไดเสนอรูปแบบของความขัดแยงในการ

ตัดสินใจเพ่ืออธิบายถึงการยายถ่ินในแงของการพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัว 
เพราะเหตุวาการยายถ่ินของบุคคลมักจะนําปจจัยทางดานภูมิศาสตรและดานเศรษฐกิจมาเปนปจจัย
ดึงดูดหรือผลักดันใหเกิดการยายถิ่น แตเมื่อมองถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่อยูในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และสังคมแบบเดียวกัน มีจํานวนไมนอยที่ไมไดยายถิ่นทั้งน้ีก็อาจจะเปนเพราะปจจัยดานสังคมและ
จิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะทําการยายหรือไมยาย โดยที่ผูมีความคิดจะยายถิ่นจะชั่งนํ้าหนัก
และประเมินผลไดผลเสียของการยายถิ่นเสียกอน ซึ่งบางครั้ง ก็ตัดสินใจทั้งๆ ที่ยังมองไมเห็นผลของ
การยายถ่ินวาจะคุมคา 

การตัดสินใจท่ีจะทําการยายถ่ินหรือไมน้ันขึ้นอยูกับสถานภาพของบุคคลในครอบครัว 
ความผูกพันที่มีผลตอครอบครัวและสังคมที่อาศัยอยูรวมทั้งนิสัยของแตละบุคคลที่จะกลาเผชิญกับ
เหตุการณหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดมากนอยเพียงใดซึ่ง 
ซึ่งจานิส และมานน ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไวดังน้ี คือ 

1) ความอยากลอง ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการตัดสินใจที่จะยายถิ่น เมื่อบุคคลไดรับ
ขาวสารบางอยางของผูที่ยายถิ่นไปแลว หรือเผชิญกับเหตุการณที่บีบบังคับใหมีความคิดอยากท่ีจะ
ยายถิ่นไปสูทองถิ่นใหมดีกวาก็จะเกิดความคิดที่อยากจะลองยายถ่ิน 

2) การสํารวจทางเลือกหรือการหาทางเลือกที่ดีที่สุด หลังจากที่เกิดความคิดอยากจะ
ลองยายถิ่นแลว บุคคลเหลาน้ันก็จะพยายามศึกษาสภาพตางๆ รอบตัวเอง ซึ่งเปนเหตุการณที่กําลัง
เผชิญอยู และทบทวนประสบการณตางๆ ที่ผานมา ตอจากน้ันก็หาขาวสารตางๆ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวาจะทําอยางไร 

3) การเปรียบเทียบทางเลือก ผูที่กําลังจะตัดสินใจจะเปรียบเทียบขอดีขอเสียของ
ทางเลือกตางๆ อยางระมัดระวัง โดยการตัดสินใจที่จะเลือกทางที่เห็นวาเปนสิ่งที่ตองการมากท่ีสุด 
เชน การเปรียบเทียบในเรื่องอาชีพ จะพิจารณาถึงลักษณะของงานและความมั่นคงเปนตน 

4) การขอคําปรึกษาหารือ หลังจากที่ตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงแลวผูที่ตัดสินใจที่
จะยอมมัก จะปรึกษาหารือ ขอคําแนะนําจากบุคคลอ่ืนๆ เชน ญาติเพ่ือนฝูง เพ่ือประมวลความคิดใน
แงตางๆ ประกอบการตัดสินใจของตัวเอง 

5) การตัดสินใจ ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการการตัดสินใจเพราะเมื่อไดรับ
คําบอกเลาหรือขาวสารจากบุคคลอ่ืนเรียบรอยแลว รวมท้ังความคิดของตนเอง จะเกิดการตัดสินใจ
ทันที แมวาจะมีผลตอบสนองกลับมาในทางลบก็ตาม เชน ไดรับการขัดขวางจากญาติพ่ีนองหรือ
มองเห็นปญหาที่จะตองเผชิญในที่จะยายเขาไป ผูยายถ่ินบางคนก็อาจตัดสินใจตามที่ตนไดต้ังใจไว
ตอไป ดังภาพที่ 3.2  



 79 

 
 
ภาพที่ 3.2 รูปแบบของความขัดแยงในการตัดสินใจยายถิ่นของ จานิส และมานน 

 
สรุปรูปแบบของความขัดแยงในการตัดสินใจยายถ่ินที่เปนเพราะปจจัยดานสังคมและ

จิตวิทยาที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะทําการยายหรือไมยาย โดยที่ผูมีความคิดจะยายถิ่นจะชั่งนํ้าหนัก
และประเมินผลไดผลเสียของการยายถิ่นเสียกอน ซึ่งบางครั้ง ก็ตัดสินใจทั้งๆ ที่ยังมองไมเห็นผลของ
การยายถ่ินวาจะคุมคา การตัดสินใจที่จะทําการยายถิ่นหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสถานภาพของบุคคลใน
ครอบครัว ความผูกพันที่มีผลตอครอบครัวและสังคมท่ีอาศัยอยูรวมทั้งนิสัยของแตละบุคคลที่จะกลา
เผชิญกับเหตุการณหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมไดมากนอย
เพียงใด ซึ่งกระบวนการยายถิ่นตามแนวคิดดังกลาว ประกอบดวย 5 ประการ/ขั้นตอน คือ ความ
อยากลอง ซึ่งเปนข้ันตอนแรกของการตัดสินใจที่จะยายถ่ิน  การสํารวจทางเลือกหรือการหาทางเลือก
ที่ดีที่สุด  การเปรียบเทียบทางเลือก  การขอคําปรึกษาหารือ และการตัดสินใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 

ความอยากลอง
ซึ่งเปนจุดเร่ิมตน

การยายถิ่น 

การสํารวจ
ทางเลือกหรือ

การหาทางเลือก
ที่ดีที่สุด 

การเปรียบเทียบ
ทางเลือก 

การขอคํา
ปรึกษาหารือ 

การตัดสินใจ 
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บทสรุป 
 
 ทฤษฎีประชากรมีประโยชนในการศึกษาประชากรเปนอยางย่ิงเพราะแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามของมนุษยที่จะอธิบายปรากฏการณทางประชากร ทั้งในดานการเกิด การตาย การยายถิ่น 
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางประชากร โดยอาศัยความสนใจ ปรากฏการณตางๆ ขอมูลทาง
ประชากร สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิตที่สภาพใกลเคียงกับ
มนุษย เชน สัตว และการเจริญเติบโตของพืช มาเปนตัวแบบในการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงทฤษฎีตางๆ 
ของประชากร การดํารงอยูของทฤษฎีตางก็ตองอาศัยการยอมรับและเหตุผลในการอธิบายให
สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน ทฤษฎีใดที่ไมสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนภายใตการเปล่ียนแปลง
ตามบริบทใหมและขาดความบกพรอง ขาดเหตุผลอยูมาก จึงมักจะมีความพยามของนักทฤษฎีคิด
คนควาเพ่ือหาคําตอบมาอธิบายใหมเพ่ือใหเกิดทันสมัยและชัดเจนมากย่ิงข้ึนกวาเดิม แตตราบใดที่
ทฤษฎีประชากรท่ีเกี่ยวของยังสามารถอธิบายไดก็จะไดถูกนํามาใชในงานวิชาการและงานพัฒนาอยู
เสมอๆ  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคม และประเทศชาติตอไป 
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คําถามท้ายบท 
 

จงอธิบายและแกปญหาคําถามตอไปนี้ใหไดคําตอบที่สมบูรณ 
 

1. ทฤษฎีประชากรมีความสําคญัตอการศึกษาประชากรอยางไร 
2. ทอมัส รอเบิรต มัลทสั ไดเสนอแนวทางในการลาจํานวนประชากรลงโดยวิธีใด 
3. จุดออนที่มีนักวิชาการไดตอบโตแนวความคิดของ ทอมัส รอเบิรต มัลทสั มีอะไรบาง อธิบาย 
4. ทฤษฎีประชากรทางดานวัฒนธรรม และทฤษฎีประชากรทางดานชีววิทยามีความแตกตางกัน

อยางไร อธิบาย 
5. ทฤษฎีการเปลีย่นผานประชากร  มีการเปลีย่นแปลงกี่รูปแบบ อะไรบาง อธิบาย 
6. ประชากรมีการตอบโตทางประชากร อยางไรบาง เพราะสาเหตุใด อธิบาย 
7. จงยกตัวอยางทฤษฎีที่เกี่ยวของเก่ียวกับการเจริญพันธุ มา 1 ทฤษฎี พรอมอธิบาย 
8. จงยกตัวอยางทฤษฎีที่เกี่ยวของเก่ียวกับการตาย มา 1 ทฤษฎี พรอมอธิบาย 
9. จงยกตัวอยางทฤษฎีที่เกี่ยวของเก่ียวกับการยายถ่ิน มา 1 ทฤษฎี พรอมอธิบาย 
10. ทฤษฎีประชากรมีประโยชนตอการพัฒนาประชากร และชุมชน สังคม ประเทศชาติอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  4 
ภาวะเจริญพันธ์ุ 
เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 

 

 
หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 
1. ความหมายภาวะเจริญพันธุ 
2. ความหมายความสามารถในการมีบุตรและการสืบแทนพันธุ 
3. วิธีการวัดภาวะเจริญพันธุ 
4. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุ 
5. แบบแผนภาวะเจริญพันธุและแนวโนมประชากรในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 

1.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายภาวะเจริญพันธุ  ความหมาย
ความสามารถในการมีบุตรและการสืบแทนพันธุ    

2.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการวัดภาวะเจริญพันธุ  ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุ  และแบบแผนภาวะเจริญพันธุและแนวโนมประชากรในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเน้ือหาบทท่ี 4 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 

1. อธิบายความหมายภาวะเจริญพันธุได 
2. อธิบายความหมายความสามารถในการมีบุตรและการสืบแทนพันธุได 
3. บอกวิธีการวัดภาวะเจริญพันธุได 
4. วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุได 
5. วิเคราะหแบบแผนภาวะเจริญพันธุและแนวโนมประชากรในประเทศไทยได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาประจําบทท่ี 4 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 4 กลุมๆ ละเทากัน เพ่ือศึกษาและวิเคราะหภาวะเจริญพันธ

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ดังน้ี 
กลุมที่ 1 ประเทศเกาหลีใต 
กลุมที่ 2 ประเทศไทย 
กลุมที่ 3 ประเทศฟลิปปนส 
กลุมที่ 4 ประเทศเวียดนาม 

3.   ผูศึกษานําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายหนาช้ันเรียน 
4. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
5. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
6. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. หนังสือ ตํารา บทความ กรณีศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
4. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
5. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. สังเกตความสนใจขณะทํางานกลุม 
3. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปน 
4. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
5. สังเกตจากการตอบคําถาม 
6. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท 

 

 



 

 

บทท่ี  4 
ภาวะเจริญพันธ์ุ 

 
 การศึกษาภาวะเจริญพันธคือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเกิดและขอจํากัดเก่ียวกับการให
กําเนิดบุตร การวัดภาวะเจริญพันธุในปจจุบันมีอยูหลายวิธี คือ มีวิธีวัดต้ังแตอยางหยาบหรืออยาง
คราวๆ ไปจนถึงวัดอยางละเอียด เพ่ือใชวิเคราะหแนวโนมหรือเปรียบเทียบภาวะเจริญพันธุต้ังแตสอง
ชุมชนขั้นไป โดยปกติการวัดภาวะเจริญพันธุนิยมวัดจากเพศหญิงมากกวาเพศชาย ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอภาวะการเจริญพันธุมีทั้งปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง ซึ่งไดแก “ตัวแปรระหวางกลาง 
11 ตัวแปร” สวนปจจัยที่ผลกระทบทางออมไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆ และความ
แตกตางดานภาวการณเจริญพันธุนั้น สวนมากมีผลมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ และความ
แตกตางดานการเจริญพันธุสวนมากมีผลมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม สังคม และวัฒนธรรม เชน 
ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา เปนตน ในอดีตอัตราการเจริญพันธของประเทศไทยอยูใน
ระดับสูง อัตราการเจริญพันธุรวม ประมาณ 6.29 คน พ.ศ. 2508 หลังจากป พ.ศ. 2526 เปนตนมา 
จํานวนเกิดในประเทศไทยก็ลดลงเหลือเพียง 1 ลานคนตอป และลดตํ่าลงเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบันใน
อัตราการเจริญพันธุรวมในป พ.ศ. 2558 อยูที่ 1.5 คน ซึ่งแนวโนมภาวะการเจริญพันธุของไทยยังคง
จะลดลงอยางตอเน่ือง 
  

ความหมายภาวการณ์เจริญพันธ์ุ 
 

ภาวะเจริญพันธุ หมายถึง จํานวนครั้งของการใหกําเนิดบุตรจากคนๆ หน่ึงหรือคนกลุมใด
กลุมหน่ึง ซึ่งนิยมวัดกันอยางงายๆ โดยการนับจํานวนบุตรที่เกิดจริงของผูหญิงคนใดคนหนึ่งหรือ
ผูหญิงกลุมใดกลุมหน่ึง เหตุผลที่นิยมวัดจากผูหญิงก็เพราะวา ธรรมชาติกําหนดใหผูหญิงเปนฝายมี
ครรภและใหกําเนิดบุตร เชน ผูหญิง คนหน่ึงมีบุตร 3 คนและไมสามารถใหกําเนิดบุตรไดอีกแลว ไมวา
จะดวยเหตุผลใดก็ตาม จํานวนบุตร 3 คน ถือวาเปนภาวะเจริญพันธุของผูหญิงคนน้ัน 

สําหรับประชาคมอาเซียนประกอบดวย 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชาอินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและเวียดนาม โดยประเทศไทยมีขนาดประชากรเปน
อันดับที่ 4 ในอาเซียน รองจาก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม สวนบรูไนมีประชากรนอยที่สุด 
คือ ประมาณสี่แสนคน ปจจุบันประเทศที่จัดวามีภาวะเจริญพันธุตํ่าคือ ประเทศสิงคโปร และไทย 
ภาวะเจริญพันธุปานกลาง คือ ประเทศบรูไนมาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมารและเวียดนาม ภาวะเจริญ
พันธุสูง คือ ประเทศกัมพูชา ลาว และฟลิปปนส ซึ่งผลของการมีภาวะเจริญพันธุตํ่า สงผลใหขณะนี้
ประเทศไทยมีสัดสวนของผูสูงอายุ ตอประชากรทั้งหมดสูงพอๆ กับสิงคโปร  
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ภาพที่ 4.1 ภาวการณเจริญพันธุในประเทศกลุมอาเซียน พ.ศ. 2508-2553 

ที่มา:  มนสิการ กาญจนะจิตรา (2555: 56) 
 

จะเห็นไดวา การศึกษาภาวะเจริญพันธุ ก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการเกิดน่ันเอง 
โดยทั่วไปการเกิดหมายถึง การที่ทารกคลอดออกมาจากครรภมารดา ซึ่งแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 
การเกิดมีชีพ หรือการเกิดรอด (Live-birth) คือ การที่ทารกคลอดออกมาโดยมีชีวิตรอดอยูในขณะที่
คลอด ทั้งน้ีไมไดคํานึงวา ทารกจะอยูในครรภมารดามานานเทาใด และคลอดโดยวิธีใดก็ตาม อีกแบบ
หน่ึงเรียกวา การเกิดไรชีพหรือการ ตายคลอด (Still-birth) คือการที่ทารกคลอดออกมาโดยเสียชีวิต
ในขณะที่คลอดหรือกอนคลอด ทั้งน้ีตองเปนการ คลอดจากหญิงที่ต้ังครรภ 5 เดือนข้ึนไป 

 

ความหมายความสามารถในการมีบุตรและการสืบแทนพันธ์ุ 
 

คําวา “ความสามารถในการมีบุตร” มีความหมายใกลเคียงมากกับคําวา “ภาวะเจริญ
พันธุ” มักจะกอให เกิดความเขาใจสับสนไขวเขวอยูเสมอ เพราะท้ังสองคําน้ีตางก็มีความหมายเกี่ยว
โยงถึงการเกิดเหมือนกัน 

ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารมี บุ ต รแ ล ะก ารสื บ แท น พั น ธุ  (Ferundity and Human 
Reproduction) หมายถึง จํานวน บุตรที่บุคคลสามารถจะมีไดตามศักยภาพทางสรีรวิทยา น่ันคือ 
การท่ีใครสักคนหน่ึงจะมีลูกมากหรือลูกนอย หรือไมมีลูกเลย (เปนหมัน) ก็ขึ้นอยูกับสภาพรางกายของ
คนๆ น้ันเปนสําคัญวาสภาพรางกายของเขาสามารถที่ จะผลิตทายาทออกมาเทาไร อยางไรก็ตาม โดย
ทั่วๆ ไปคนเราจะมีขอจํากัดของความสามารถในการมีบุตรที่ เหมือนกันอยู 2 ประการ คือ เพศและ
อายุ 
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ในเพศชายน้ัน ความสามารถในการมีบุตรอาจเริ่มต้ังแตอายุ 11 ปขึ้นไป และตราบใดที่ยัง
มีความสามารถ ในการรวมเพศก็สามารถที่จะใหกําเนิดบุตรไดอยูตราบน้ัน ดังน้ันผูชายจึงไมมี
ขีดจํากัดสําหรับอายุสูงสุดที่สามารถ มีบุตรได ตางจากผูหญิงที่ความสามารถมีบุตรจะเริ่มต้ังแตการมี
ประจําเดือนคร้ังแรกและสิ้นสุดลงเมื่ออายุถึงวัย หมดประจําเดือน จากการสํารวจชวงอายุที่สามารถมี
บุตรหรือต้ังครรภได (Reproductive age) ของผูหญิงทั่วโลก ประมาณไดวาจะอยูในชวงอายุระหวาง 
15 – 49 ป 

จะเห็นไดวาความสามารถในการมีบุตรเก่ียวโยงกับภาวะเจริญพันธุตรงที่มีการสมรสและ
หรือการรวม เพศเขามาเปนตัวเช่ือม ในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถมีบุตรจํานวนมากก็อาจไมมี
บุตรเลย ถาบุคคลน้ันไมทําการสมรสหรือไมมีความสัมพันธทางเพศ สําหรับผูหญิงภาวะเจริญพันธุจะ
สูงหรือตํ่ายังขึ้นอยูกับอายุแรกสมรสดวย ผูหญิงที่แตงงานชาสวนมากจะมีภาวะเจริญพันธุตํ่า เพราะ
ชวงของภาวะเจริญพันธุจะสั้นและผานพนวัยที่ สามารถใหกําเนิดไดดีไปแลว  

อยางไรก็ตาม การสมรสก็มิไดเปนตัวการที่ทําใหเกิดการมีบุตรเสมอไป ในกรณีที่คูสมรส
ใชวิธีคุมกําเนิดแบบไมถาวรวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน กินยาเม็ด ใสหวง ฉีดยา นับระยะปลอดภัย ใชถุงยาง 
เปนตน หรือในกรณีที่คูสมรสคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเปนหมัน (Sterility) ซึ่งแบงออกไดเปนการ
เปนหมันธรรมชาติ และการทําหมันซึ่งเปนวิธีคุมกําเนิดแบบถาวร  

 

ภาพที่ 4.2 ประสิทธิผลของวิธีคุมกําเนิด 
ที่มา: Center for Disease Control and Prevention (2560: ออนไลน) 
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ปจจัยที่สําคัญสําหรับการมีบุตร คือ การรวมเพศ (Sexual Intercourse) ระหวางคูสมรส 
ซึ่งการเกิดของ ชีวิตใหมจะเริ่มเมื่อเช้ืออสุจิ (Sperm) และไข (Ovum) ผสมกัน สวนมากเหตุการณน้ี
จะเกิดขึ้นในระหวางวันที่ 9-20 นับจากวันแรกของการมีประจําเดือน ซึ่งนับไดวาเปนระยะไม
ปลอดภัย เมื่อเช้ือสืบพันธุผสมกันแลวทําใหเกิดการปฏิสนธิของชีวิตใหมขึ้นมา และชีวิตใหมน้ีจะ
เคลื่อนไปฝงตัวในผนังมดลูกเจริญ เติบโตเปนตัวออน ซึ่งในทางประชากรศาสตรจะเรียกตัวออนน้ีวา 
ฟตัส (Foetus) โดยปกติฟตัสจะพัฒนาเปนทารก อยางสมบูรณใชเวลาประมาณ 280 วันหรือ 9 เดือน
จึงจะคลอดออกมาจากครรภมารดา 

 

 
ภาพที่ 4.3 พัฒนาการของเด็กในครรภ 1-9 เดือน 

ที่มา: ปภัสสร ลีลานอย (2560: ออนไลน) 
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วิธีการวัดภาวะเจริญพันธ์ุ 
 

วิธีการวัดภาวะเจริญพันธุมีหลายวิธี ในทางปฏิบัตินิยมวัดภาวะเจริญพันธจากเพศหญิง
มากกวาเพศชาย ทั้งน้ีเพราะผูหญิงสามารถมีบุตรไดเฉพาะในชวงวัยที่ใหกําเนิดบุตรไดเทาน้ัน ในที่น้ี
จะเสนอวิธีการวัดการเจริญพันธุ ซึ่งเปนที่นิยมกันทั่วไปและไมมีความสลับซับซอนมากนัก ตลอดจน
สามารถหาขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณไดไมยาก 

 

1. อัตราเกิดอย่างหยาบ (Crude Birth Rate หรือ CBR) คือ จํานวนการเกิดมี
ชีพในปหน่ึงตอประชากร 100 หรือ 1,000 คน เปนวิธีการวัดการเจริญพันธุขั้นตนอยางงายที่สุดเพ่ือ
ประมาณอัตราเกิดมีชีพหรือเกิดรอด ตอปอยางคราวๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาของอัตราเกิดอยางหยาบน้ีมักจะตํ่ากวาความเปนจริงเสมอ ทั้งน้ีเพราะในปหน่ึงๆ จะมี
เด็กที่ตกการ แจงนับหรือไมไดไปแจงเกิดอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศดอยพัฒนาที่ระบบ
ทะเบียนราษฎรยังไมรัดกุมพอ นอกจากน้ีอัตราเกิดอยางหยาบน้ียังเปนการวัดภาวะเจริญพันธุอยาง
หยาบๆ  หรือคราวๆ เทาน้ัน เพราะจํานวน ประชากรกลางปที่ใชเปนตัวหารน้ันรวมเอาคนทุกเพศทุก
วัยเขาไปดวย ซึ่งที่จริงแลวจะมีประชากรเพียงกลุมเดียว ที่สามารถใหกําเนิดบุตรได คือ ผูหญิงในชวง
อายุ 15-49 ปเทาน้ัน  

ดังน้ัน การใชอัตราเกิดอยางหยาบจึงตองคํานึงถึงองคประกอบทางดานอายุและเพศของ
ประชากรกลุม ที่ตองการศึกษาเปรียบเทียบดวยเสมอ 

 

 

 

CBR = 
P

B  x K 

                 เมื่อ                              CBR  = อัตราเกิดอยางหยาบ 
                                                        B = จาํนวนบุตรเกิดมีชีพที่จดทะเบียนไวใน 1 ป 
                                                        P = จํานวนประชากรกลางป (1 กรกฎาคม) 
                                                        K = คาคงที่ (นิยมใชคา K =1,000) 
      หรือ 

อัตราเกิดอยางหยาบ  =                                      x 1,000 
 
 

จํานวนบุตรเกิดมีชีพ 

จํานวนประชากรกลางป 
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2. อัตราเจริญพันธุ์ทั่วไป (General Fertility Rate หรือ GFR) คือ จํานวนการ
เกิดมีชีพในปหน่ึงตอผูหญิง ในวัยเจริญพันธุอายุ 15-49 ป 1,000 คน เปนวิธีการวัดการเจริญพันธุที่
ละเอียดมากกวาวิธีแรกตรงที่ตัวหาร จะเปนผูหญิงที่มีอายุในวัยเจริญพันธุ ตัดจํานวนผูชายและผูหญิง
ที่ไมไดอยูในวัยเจริญพันธุออกไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดวิธีน้ีก็ยังใหคาของอัตราเจริญพันธุตํ่ากวาความเปนจริงอยูอีก เพราะตัวหารไดรวม
เอาผูหญิงที่ แตงงานแลวยังไมมีลูกหรือยังไมแตงงานเขาไปดวย จึงเปนวิธีที่ไมสามารถใหรายละเอียด
ของแบบแผนภาวะ เจริญพันธุไดดีพอ 

 

    3. อัตราเกิดตามหมวดอายุของผู้หญิง (Age Specific Fertility Rate หรือ 
Age Specific Birth Rate เรียก โดยย่อว่า ASFR หรือ ASBR) คือ จํานวนการเกิดมีชีพในปหน่ึงที่
เกิดจากมารดาในชวงอายุใดอายุหน่ึงตอผูหญิงในชวงอายุน้ัน 1,000 คน เปนวิธีการวัดภาวะเจริญ
พันธุที่ละเอียดมากข้ึนจนสามารถแสดงอัตราเกิดมีชีพจาก ผูหญิงในแตละหมวดอายุไดวา ผูหญิงในแต
ละหมวดอายุ เชน 20-24 ป 30-34 ป 40-44 ป ใหกําเนิด บุตรมีอัตราเกิดโดยเฉลี่ยแตกตางกันเทาใด 

 

 

 

 

 

 

 

GFR =
F

B

4915

 x K 

                เมื่อ                        GFR   = อัตราเจริญพันธุทั่วไป 
                                               B    = จํานวนบุตรเกิดมีชีพ 

                                           F15-49 = จํานวนสตรวัียเจริญพันธุที่อายุ 15-49 ป ในเวลาน้ัน 

                                                K   = คาคงที่ (นิยมใชคา K=1,000) 
        หรือ 

อัตราเจริญพันธุทั่วไป =                                   x 1,000 
 
 

 

สูตร อัตราเกิดตามหมวดอายุ  =              x k 
 

                nBx    = จําวนการเกิดมีชีพที่เกิดจากผูหญงิที่มีอายุ x ถึง x+n ในปหน่ึง 
                 nFx      = จํานวนผูหญิงที่มีอายุ x  ถึง  x+n ปที่แจงนับหรือประมาณไดเมื่อวันกลางป    
                          k      = 1,000      

                                 

จํานวนบุตรเกิดมีชีพ 

จํานวนสตรีอายุ 15-49ป 

nBx   

nFx 
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โดยทั่วไปผูหญิงที่มีวัยแตกตางกันจะมีความสามารถในการมีบุตรแตกตางกัน กลาวคือ
ผูหญิงที่ เพ่ิงเร่ิม เขาสูในวัยเจริญพันธุ (ประมาณ 14 ป) และผูหญิงที่กําลังจะพนวัยเจริญพันธุ 
(ประมาณ 50 ป) ความสามารถ ในการมีบุตรจะตํ่า คือ สามารถจะมีบุตรไดประมาณ 1% เทาน้ัน 
และผูหญิงจะมีความสามารถในการมีบุตรได สูงสุด คือประมาณ 93% เมื่ออายุ 22 ป 

 

4. อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (Total Fertility Rate หรือ TFR) คือ จํานวนบุตร
เกิดรอดโดยเฉล่ียที่ผูหญิง ตลอดวัยเจริญพันธุ 1,000 คนจะใหกําเนิด เพ่ือแสดงอัตราเจริญพันธุของ
ผูหญิงที่อยูในชวงอายุที่สามารถให บุตรได (15-49 ป) วาจะมีจํานวนบุตรโดยเฉล่ียเทาใด โดยต้ังอยู
บนสมมุติฐานที่วาจะตองไมมีการตายเกิดข้ึน กับผูหญิงกลุมน้ีตลอดวัยเจริญพันธุ การคํานวณคาอัตรา
เจริญพันธุรวมยอด คือ การบวกคาของอัตราเกิดตามหมวดอายุของผูหญิงแตละ หมวดอายุเขาดวยกัน 
และถาหมวดอายุเปนชวง 5 ป จะตองคูณคาที่ไดดวย 5 จึงจะไดคาอัตราเจริญพันธุรวมยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบคาของอัตราเจริญพันธุทั่วไป (GFR) กับอัตราเจริญพันธุรวมยอด (TFR) 
จะเหมือนกัน ที่แสดงคาของภาวะเจริญพันธุคลายๆ กัน แตตางกันตรงที่อัตราเจริญพันธุรวมยอดเปน
การรวมอัตราของแตละหมวดอายุเขาดวยกัน ฉะน้ันจึงเปนการใหความสําคัญกับสตรีในหมวดอายุ
ตางๆ เทากัน ไมวาจะอยูในวัยสาว หรือวัยกลางคน แตในอัตราเจริญพันธุทั่วไปนับรวมสตรีในวัยเจริญ
พันธุทั้งหมดไวเลยทีเดียว โดยไมแบงเปน หมวดอายุเสียกอน ดังน้ันถามีสตรีในวัยหน่ึงวัยใดมาก
เกินไปก็จะทําใหอัตราบิดเบือนไปได 

 

TFR = n 
7 1
i

          x K 

              
เม่ือ        TFR   = อัตราเจริญพันธุรวม 
                             Bi   = จํานวนบุตรเกิดรอดท่ีเกิดจากสตรีในกลุมอายุท่ีทําการศึกษาในชวงเวลาท่ีศึกษาใน

พ้ืนท่ีหนึ่งๆ 
                             Pfi  = จํานวนสตรี (กลางป) ของกลุมอายุเดียวกันท่ีใหกําเนิดบุตรเกิดรอดในชวงเวลา

และพื้นท่ีเดียวกัน 
                              n  = อันตรภาคชั้นของกลุมอายุ (นิยมใชคา n = 5) 
                              i   = จํานวนกลุมอายุของสตรีในวัยเจริญพันธุ (นิยมใชคา i=7 เพราะกลุมอายุวัยเจริญ

พันธุมีอยู 7 กลุม ไดแก 15-19 ป, 20-24 ป, 25-29 ป, 30-34 ป, 35-39 ป, 
40-44 ป, 45-49 ป หากมีการแบงกลุมอายุแตกตางไปจากนี้คา i ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปดวย เปนท่ีนาสังเกตวาอัตราเจริญพันธุรวมนี้ คิดจากจํานวน
บุตรเกิดรอดท้ังเพศชายและเพศหญิง) 

                              K   = คาท่ี (นิยมใชคา K=1 หรือ K=1,000) 
      หรือ 

TFR = 5 
7 1
i

        x K 

 

B1 
Pfi 

B1 
Pfi 
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5. อัตราเกิดทดแทนรวม (Gross Reproduction Rate หรือ GRR) คือ จํานวน
บุตรเกิดรอดท่ีเปนหญิง โดยเฉล่ียที่ผูหญิงตลอดวัยเจริญพันธุหน่ึงคนจะใหกําเนิด โดยมีสมมติฐานใน
การคํานวณเหมือนกับอัตราเจริญพันธุ รวมยอดทุกประการ เวนแตนับเฉพาะบุตรหญิงเทาน้ัน เพราะ
จะโตขึ้นเปนแมคนทดแทนการมีบุตรตอไปไดอีก จึงเรียกวาเปน “อัตราทดแทน" และที่เรียกวาเปน
อัตรารวมน้ันคือ มีขอสมมติฐานอยูวาจะไมมีการตายเกิดขึ้น กับผูหญิงกลุมน้ีตลอดวัยเจริญพันธุ  

 

 

 

 

 

3.6 อัตราส่วนเด็กต่อผู้หญิง (Child -Women Ratio หรือ CWR) คือ จํานวน
เด็กในชวงอายุหน่ึง (เชน 0-4 ป) ตอจํานวนผูหญิงในวัยเจริญพันธุ 1,000 คน ใชในกรณีที่ไมมีขอมูล
การเกิดของเด็กในแตละป มีแต ขอมูลประชากรท้ังหมดตามหมวดอายุและเพศ 

 

 

 

 

สูตร อัตราสวนเด็กตอผูหญิง = 

15 - 49 

Fo-4  คือ จํานวนเด็กอายุ 0 - 4 ปที่แจงนับได 
p15 – 49 คือ จํานวนผูหญิง 15 – 49 ปที่แจงนับได 
 

 

วิธีการคํานวณอัตราสวนเด็กตอผูหญิงเปนดัชนีที่ใชวัดภาวะเจริญพันธุได แตจะ
เปนวิธีที่หยาบและตํ่ากวาความเปนจริงมาก เพราะจํานวนเด็กอายุ 0-4 ปนั้นคือเด็กที่มีชีวิตอยูใน
บริเวณที่แจงนับเทาน้ัน ซึ่ง เด็กบางสวนอาจตายหรือยายไปอยูที่อ่ืนแลว อยางไรก็ตาม ดังที่กลาว
มาแลววาในกรณีที่ไมมีสถิติเก่ียวกับการเกิด ที่เช่ือถือได อาจจําเปนตองใชวิธีน้ีแทนได 
 

 

 

 
CWR =             x K 

 
               เมื่อ                    CWR   = อัตราสวนเด็กตอสตรี 
                                         P0-4  = จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 5 ปหรือเด็กท่ีอายุระหวาง 0-4 ป 
                                      F15-49  = จาํนวนสตรีวัยเจริญพันธุ 
                                          K     = คาคงที่ (นิยมใชคา  K=1,000) 
               หรือ 

อัตราสวนเด็กตอ =                                        x 1,000 
 

 
สูตร อัตราเกิดทดแทนรวม    =   (ASBfR x5) 

                                              ASBfR คือ อัตราเกิดบุตรสาวตามหมวดอายุของผูหญิง 
 

จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป 
จํานวนสตรีวัยเจริญพันธุ 

P0-4 

F15-49 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธ์ุ 
 

การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุเปนเร่ืองที่มีผูสนใจอยางกวางขวางมาก 
โดยเฉพาะใน แงที่ภาวะเจริญพันธุเปนตัวกําหนดการเพ่ิมของประชากรที่สําคัญ ความสนใจน้ีอาจแบง
ออกไดเปน 2 แนวทาง กลาวคือ ในอดีตสมัยที่ยังมีประชากรนอย อัตราการเพ่ิมของประชากรเปนไป
อยางชาๆ เพราะอัตราการตายยังสูงอยู ก็มีผูพยายามคิดคนวามีปจจัยอะไรบางที่จะมีผลทําใหคนมี
บุตรมาก หรือทําใหคนมีอัตราเจริญพันธุสูง ดังเชน ประเทศไทยเมื่อสมัยรัฐบาล จอมพล ป .  
พิบูลสงคราม ไดจัดประกวดแมลูกดกขึ้นเพ่ือจูงใจใหคนมีลูกมาก แมที่จะไดรับรางวัลจะตองมีลูก
ต้ังแต 15 คนข้ึนไป และลูกทุกคนตองมีสุขภาพสมบูรณ ตอมาเมื่อเทคนิคทางวิทยาศาสตรการแพทย
พัฒนากาวหนาขึ้นมาก มีผลทําใหอัตราตายในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนา แลวลดลง
อยางรวดเร็ว ในขณะที่อัตราเกิดยังคงเดิม ทําใหอัตราการเพ่ิมของประชากรเปนไปอยางรวดเร็วดวย 
และเริ่มมีผูรูสึกถึงผลกระทบอันเกิดจากการเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็วน้ีวาจะมีผลเสียมากกวา
ผลดีและจะ กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย จึงมีผูพยายามคิดคนวาจะมีปจจัยอะไรบางที่ทําใหคน
ตองการมีบุตรนอยลงหรือ ใหมีอัตราเจริญพันธุตํ่า ความพยายามน้ีมีมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 
ไดมีผูสังเกตวาคนในเมืองจะมีลูกนอยกวา คนในชนบท ผูมีการศึกษาต่ําจะมีลูกมากกวาผูมีการศึกษา
สูง คนจนมีลูกมากกวาคนรวย เปนตน อันที่จริงความเปนเมืองก็ดี ความมีการศึกษาหรือไมก็ดี 
ความเปนคนรวยหรือคนจนก็ดี เมื่อพิจารณากันอยางถองแทแลว จะเห็นวา สิ่งเหลาน้ีซึ่งเปนปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมลวนเปนผลกระทบทางออมตอการเจริญพันธุในสังคมน้ันๆ  

นักประชากรศาสตรชาวตะวันตก ช่ือ คิงสลี เดวิส (Kingsley Davis) และจูดิธ เบลค 
(Judith Blake) จึง ไดกลาวถึงกลุมปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญพันธุโดยตรงขึ้น โดยใหช่ือกลุม
ปจจัยเหลาน้ีวาตัวแปรระหวางกลาง (Intermediate Variables) ซึ่งประกอบดวยทั้งหมด 11 ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลตอการเจริญพันธุดังน้ี (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 339-346) 

 

ตารางที่ 4.1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเจริญพันธุ 
 

กลุ่มปัจจัย ปัจจัย 
1. กลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การร่วมเพศ (ตัวแปรการร่วม
เพศ (Intercourse variables) 
 

ก.ปัจจัยท่ีมีผลทําให้เกิดการอยู่รวมกันหรอืการอยู่แยกกันของคู่
สมรสท่ีอยู่ในวัยเจริญพันธุ ์
1. อายุแรกสมรสหรืออายุที่เริ่มเขาสูการใชชีวิตคู 
2. การอยูเปนโสดอยางถาวร: อัตราสวนของผูหญิงที่ไมเคย
แตงงานเลย 
3. ชวงเวลาของการไรคูครองหลังจากการแตงงานส้ินสุดลงหรือ
ชวงเวลาระหวางการใชชีวิตคู (ครั้งกอน) ที่สิน้สุดลงกันที่จะเร่ิม
ใหม (แตงงานใหม)  คือ เมื่อการแตงงานส้ินสุดลงโดยการหยา 
แยก หรือราง  และเมื่อการแตงงานส้ินสุดลงเพราะสามีตาย 
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ตารางที่ 4.1   ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเจริญพันธุ (ตอ) 
 
กลุ่มปัจจัย ปัจจัย 
 ข. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการร่วมเพศของคูส่มรส

4. การงดเวนการรวมเพศดวยความเต็มใจ (ไดแก การปฏิบัติตามประเพณีที่หามการ
รวมเพศในบางโอกาส) 
5. การงดเวนการรวมเพศอยางไมเต็มใจ (ไดแก การหมดสมรรถภาพทางเพศ การ
เจ็บปวย การอยูแยกกันช่ัวคราวอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน สามีทํางานตางจังหวัด) 
6.ความบอยคร้ังในการรวมเพศ (ไมรวมชวงเวลาที่งดการรวมเพศ) 

2. กลุ่ม
ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการ
ปฏิสนธิ  
(ตัวแปร
การ
ปฏิสนธิ - 
Concepti
on 
variables
) 
 

7. ความสามารถในการมีบุตรหรือความไมสามารถจะมีบุตรไดซึ่งมีผลมาจากสาเหตุที่
ไมไดต้ังใจ 
8. การใชหรือไมใชวิธีการคุมกําเนิด วิธีคุมกําเนิดที่ใชหมายถึงวิธีที่ใชเคร่ืองมือหรือ
สารเคมี เชนการกินยา การฉดียา การใสหวง การใชถุงยางอนามัย และวิธีทางธรรมชาติ 
เชน การนับระยะปลอดภัย การหลั่งนอกชองคลอด เปนตน 
9. ความสามารถในการมีบุตรหรือความไมสามารถจะมีบุตรได ซึ่งมีผลมาจากความเต็ม
ใจที่จะไมมีบุตร เชน การทําหมัน หรือ วิธีการทางแพทยดานอ่ืนๆ 

3. กลุ่ม
ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบ
ต่อการ
ครองครรภ์
และการ
คลอดของ
เด็ก (ตัว
แปรการ
ครองครรภ์ 
(gestatio
n 
variables 
) 
 

10. การตายของทารกในครรภหรือในขณะคลอดจากสาเหตุที่ไมต้ังใจ เชน การแทงตาม
ธรรมชาติ 
11. การตายของทารกในครรภหรือในขณะคลอดจากสาเหตุที่ต้ังใจ เชน การทําแทง 
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จากตารางที่ 4.1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเจริญพันธุสามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี 

1. ตัวแปรการร่วมเพศ  (ตัวแปรท่ี 1-6) 

ก. การอยูรวมกันทางเพศ (Sexual Unions) ตัวแปรที่ 1-3 การที่ชายหญิงคูหน่ึงมี
ความสัมพันธ ทางเพศกันและตกลงที่จะใชชีวิตคูรวมกัน เรียกวาการอยูรวมกันทางเพศ ซึ่งชวง
ระยะเวลาของการอยูรวมกัน ทางเพศน้ีจะมีผลตอภาวะเจริญพันธุรวมของผูหญิง ในสังคมที่การใชวิธี
คุมกําเนิดยังไมเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย ชีวิตคูที่ถาวรคือรักกันยาวอยูกันยืดจะเปนตัวกําหนดที่
สําคัญที่สุดตอภาวะเจริญพันธุ ดังเชนในสังคม แอฟริกา ผูหญิงทุกคนตองแตงงาน มีเปอรเซ็นตของ
การอยูเปนโสดตํ่ามาก โดยสวนมากจะแตงงานต้ังแตอายุนอยๆ และพยายามท่ีจะต้ังครรภใหเร็วที่สุด
เพ่ือพิสูจนความสามารถในการมีบุตร สําหรับชีวิตคูที่ไมถาวรคือ อยูกันช่ัวคราวแลวชีวิตคูก็สิ้นสุดลง
ไมวาจะโดยการหยา การแยก หรือการรางก็ดี จะมีอิทธิพลตอระดับการเจริญพันธุมากนอยแคไหน
ยอมขึ้นอยูกับจํานวนบุตรของการแตงงานครั้งกอน ความเร็วหรือชาของการแตง งานใหม และการ
เจริญพันธุสําหรับการแตงงานใหม สวนใหญผูหญิงที่เคยหยาหรือแยกกับสามีมักจะมีบุตร นอยกวา
ผูหญิงที่ไมเคยหยาหรือแยกกับสามี 

ข. การรวมเพศของคูสมรส (ตัวแปรที่ 4-6) ถาไมมีการรวมเพศเกิดข้ึนก็ยอมไมมีการเจริญ
พันธุ การงดเวนการรวมเพศมี 2 แบบ คือ โดยความสมัครใจหรือเต็มใจ (Voluntary Abstinence) 
ตัวอยางเชน หลังการ คลอดบุตรใหมๆ เปนเรื่องยอมรับกันทั่วไปในทุกสังคมวาชวงเวลาหลังการ
คลอดบุตรประมาณ 3-4 อาทิตย ควรงดเวนการรวมเพศ เพ่ือสุขภาพของมารดาและทารก ในบาง
สังคมจะมีขอหามทางสังคมที่กําหนดไววาในโอกาสใดบางที่หามการ รวมเพศ เชน มีคนเจ็บหรือคน
ตายในบาน หรือมีญาติผูใหญมาเย่ียมบาน หรือเปนวันพระหรือวัน สําคัญทางศาสนาตางๆ เปนตน 
การคุมกําเนิดแบบนับระยะปลอดภัย คือ การงดเวนการรวมเพศในชวงเวลาที่ มีโอกาสจะต้ังครรภสูง 
นอกจากน้ีการงดเวนการรวมเพศดวยความสมัครใจยังรวมถึงการงดใน ชวงระยะเวลาที่ฝายหญิง
ต้ังครรภหรือมีประจําเดือนดวย 

การงดเวนการรวมเพศโดยไมสมัครใจหรือไมเต็มใจ (Involuntary Abstinence) ไดแก 
การหมดสมรรถภาพ ทางเพศ การเจ็บปวย หรือการแยกกันอยูในกลุมผูยายถิ่นที่มาหางานทําในเมือง
หรือไปทํางานตางประเทศ ตัวอยาง เชน การไปทํางานตางประเทศชองฝายชายและฝายหญิงที่มี
ครอบครัวแลว โดยบุคคลที่มีสถานภาพสมรสแลวยอมตองงดเวนการรวมเพศไปโดยปริยายตาม
ระยะเวลาที่แยกกันอยูน้ัน 

สําหรับตัวแปรที่ 6 คือ ความบอยคร้ังของการรวมเพศ (Coital Frequency) น้ันยังเปน
ปญหาอยูวาจะมี อิทธิพลตอจํานวนบุตรเพียงไร จากการศึกษาหลายครั้งไดผลสอดคลองกันวา ความถี่
ของการรวมเพศไมใชปจจัย สําคัญที่จะกําหนดภาวะเจริญพันธุได แตทั้งน้ีผลการสํารวจจากประเทศ
ตางๆ  แสดงอยางชัดเจนวา ความถี่ของการรวมเพศจะคอยๆ  ลดลงเมื่ ออายุเพ่ิมขึ้น  เชน 
ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา พบวา ชายท่ีมีภรรยาอายุ 20-24 ป จะมีพฤติกรรมการรวมเพศ
เฉลี่ยอาทิตยละ 3 ครั้ง และจะลดลงเหลือ 1.7 ครั้งตออาทิตย เมื่อภรรยามีอายุ 45-49 ป สวน
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เยอรมัน พบมากในกลุมคนหนุม-สาวอายุระหวาง 25-29 ป แตถึงกระน้ัน เมื่อเฉลี่ยเปนจํานวนคร้ัง
กลับพบวาสถิติยังตํ่า คือ 60 ครั้งตอป ผูหญิง 47 ครั้ง ผูชายวัย 50-59 ปมีเพศสัมพันธ 34 ครั้งตอป 
สวนผูหญิงในชวงวัยเดียวกันมีเพศสัมพันธ 22 ครั้งตอปเทาน้ัน และพบวาชวงวันระหวางสัปดาหจะไม
คึกคักเทาชวงวันหยุดสุดสัปดาห และต้ังแตเวลา 4 ทุมเปนตนไปชาวเยอรมันสวนใหญก็เริ่มรูสึกงวง
และเหน่ือยลาเกินกวาที่จะมีเพศสัมพันธกัน (บุญโชค พานิชศิลป, 2560: ออนไลน) 

 

 

 

 
2. ตัวแปรการปฏิสนธิ (ตัวแปรท่ี 7 - 9)  

ปจจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรการปฏิสนธิแบงออกไดเปน 2 ตัวแปรคือ การเปนหมันและ
การคุมกําเนิด 

ก. การเปนหมัน (Sterility) คือ การที่สภาพรางกายขาดความสามารถในการมีบุตรซึ่ง
เปนไดทั้งในผูชาย และผูหญิง ในแงสถิติและทางการแพทยเปนเร่ืองยากท่ีจะช้ีชัดลงไปวาใครสักคน
เปนหมัน แมแตบุคคลที่ แพทยยืนยันวาเปนหมันก็ยังมี “โอกาส” ที่จะมีบุตรประมาณ 7% การเปน
หมันสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ การเปนหมันโดยไมต้ังใจ อายุเปนตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดการเปนหมันโดยไมต้ังใจ โดยเฉพาะในผูหญิง ดังที่กลาวแลววา ผูหญิงในชวงอายุตนและปลาย
วัยเจริญพันธุ (14 ป และ 50 ป) จะมีความสามารถในการมีบุตรตํ่า คือ ประมาณ 1% เทาน้ัน และ
เมื่อถึงระยะที่หมดประจําเดือนก็จะไมสามารถมีบุตรไดเลย  

การเปนหมันอีกแบบหนึ่ง คือ การเปนหมันโดยต้ังใจ หรือ การทําหมัน ซึ่งเปนวิธีการ
คุมกําเนิดแบบถาวร สามารถทําไดทั้งในผูชายและผูหญิง  

ข. การคุมกําเนิด (Contraception) คือ วิธีการปองกันไมใหต้ังครรภเปนที่รูจักกันมา
ต้ังแตเมื่อ 3,000 ปที่แลว โดยชาวอียิปตใชนํ้าผึ้งผสมชนิดหน่ึงในการฆาเช้ืออสุจิ ในคริสตศตวรรษที่ 
18 เร่ิมมีการใชถุงยาง (Condom) อยางแพรหลายในยุโรป ชวงคริสตศตวรรษที่ 20 : วิธีการนับระยะ
ปลอดภัยเริ่มเปนที่รูจักกัน วิธีการ คุมกําเนิดแบบอ่ืนๆ เชน หวงอนามัย เพ่ิงเริ่มมีการพัฒนาอยาง
จริงจังเมื่อ พ.ศ. 2498 และหลังจากน้ีไมนานก็มีการนําวิธีอ่ืนๆ มาใช ไดแก หมวกยางครอบปาก
มดลูก ยาฆาเช้ืออสุจิแบบตางๆ ยาเม็ดและยาฉีด เปนตน ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด
นอกจากเรื่องการแพรหลายและเปนที่นิยมใชแลวก็คือ ประสิทธิผล ของการใชในแตละวิธีดังที่ได
นําเสนอแลวในภาพที่ 6.2 ประสิทธิผลของวิธีคุมกําเนิด 

อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวา ปจจุบันการคุมกําเนิดเปนตัวแปรระหวาง
กลางที่มีผลทําให อัตราเจริญพันธุลดลงอยางเห็นไดชัดในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศทาง
ตะวันตก สําหรับประเทศไทย นโยบายสงเสริมการคุมกําเนิดและควบคุมอัตราการเพ่ิมของประชากร
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มีขึ้นจริงจังในป 2513 หลังจากป 2513 การเกิดมีแนวโนมลดลง จากท่ีจํานวนเกิดมีมากกวาปละ  
1 ลานคน ไดลดลงเหลือตํ่ากวาปละ 1 ลานคน ในป 2527 (กองสถิติสาธารณสุข, 2527) และในชวงป 
2533-2542 เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญดานภาวะเจริญพันธุของประเทศไทยที่เรียกวา “การปฏิวัติ
ภาวะเจริญพันธุ” (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, 2554) เน่ืองจากเปนชวงที่ภาวะเจริญพันธุ
ลดลงอยางรวดเร็ว อัตราเจริญพันธุรวมไดลดลงจาก 3.9 ในป 2534 เหลือเพียง 2.0 ในป 2539 ซึ่งตํ่า
กวาภาวะเจริญพันธุระดับทดแทนแลว (ปราโมทย และปทมา, 2548) ภาวะเจริญพันธุของคนไทยมี
แนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนนําไปสูการมีนโยบายการมีลูกเพ่ือชาติ ในปจจุบันมีการกลาวถึงการสงเสริม
การเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ดังปรากฏในนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) (กรมอนามัย, ม.ป.ป.) 

 
 

 
3. ตัวแปรการครองครรภ์และการคลอด  

การที่ทารกตายระหวางการต้ังครรภ เรียกวา การแทง (Abortion) แบงเปน 2 แบบ คือ 
ก. การแทงตามธรรมชาติหรือโดยไมเจตนา (Spontaneous Abortion or Involuntary 

Foetal Mortality) ประมาณกันวา 25% ของการต้ังครรภตามปกติจะเกิดการแทงตามธรรมชาติ 
และ 1 ใน 3 ของการปฏิสนธิมัก จะเกิดการลมเหลวในชวงสองสัปดาหแรก โดยผูเปนแมสวนมากจะ
ยังไมทันรูวาตัวเองต้ังครรภ 

ข . การทําแทงหรือการแทงโดยเจตนา (Induced Abortion or Voluntary Foetal 
Mortality) ซึ่งอาจเกิดจาก การที่มารดามีปญหาทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม ทําใหยังไมตองการบุตร
ในขณะนั้น จึงไปทําแทง โดยทั่วไปประเทศตางๆ จะมีกฎหมายควบคุมการทําแทงและอาจอนุญาตให
ทําแทงไดดวยเหตุผลตางๆ ไดแก ในกรณีที่มารดา เปนผูวิกลจริต หรือการต้ังครรภที่เกิดจากการถูก
ขมขืน หรือดวยเหตุผลทางการแพทย เชน หากปลอยใหต้ังครรภ ตอไปจะเปนอันตรายตอชีวิตหรือ
สุขภาพของมารดา การทําแทงดวยเหตุผลทางการแพทยเรียกวา Therapeutic abortion แตก็ยังมี
บางประเทศท่ีไมยอมใหมีการทําแทงเด็ดขาดไมวาจะดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ประเทศที่อนุญาตใหมี
การทําแทงอยางเสรี ไดแก ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย ญี่ปุน จีน แซมเบีย ฯลฯ 

นอกจากตัวแปรระหวางกลางที่เปนปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอภาวะเจริญพันธุแลว 
ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีสวนในการกําหนดภาวะเจริญพันธุดวย ซึ่งไดแก ทัศนคติและ
บรรทัดฐานทางสังคมในเร่ืองตอไปน้ี 

1. ขนาดของครอบครัวในอุดมคติ  ขนาดของครอบครัวไทยมีขนาดลดลงเน่ืองจากอัตรา
เกิดที่ลดลง หญิงไทยเคยมีจํานวนบุตรเฉลี่ย 6.3 คนในป 2507 แตปจจุบันลดลงเหลือเพียง 1.6 คน 
ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงจากเฉลี่ย 5.3 คนในป พ .ศ . 2523 เหลือเพียงเฉลี่ย 2.7 คนในป 
พ.ศ. 2557 (พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2560: 1) 

2. ความตองการบุตรเพศใดเพศหน่ึง คือการที่พอแมใหคุณคาของบุตรชายและบุตรหญิง
แตกตางกัน ทําใหนิยมที่จะมีบุตรเพศใดเพศหน่ึงมากกวาอีกเพศหน่ึง ตัวอยางเชน ในประเทศทาง
ตะวันออกหลายประเทศ นิยมที่จะมีบุตรชายมากกวาบุตรหญิง ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ศาสนา 
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และคานิยมของสังคม ดังน้ันถามีแตบุตร หญิงก็มักจะรอจนกวาจะไดบุตรชายตามตองการจึงจะ
คุมกําเนิด ซึ่งทําใหมีการต้ังสมมติฐานวา การนิยมมีบุตรชาย จะมีผลตอภาวะเจริญพันธุ แตจากการ
สํารวจในประเทศอินเดีย ปากีสถาน และโมร็อกโก พบวา จํานวนบุตรชายท่ีเกิดรอดไมมีความสัมพันธ
กับระดับภาวะเจริญพันธุ กลาวคือ เมื่อมีบุตรชายมากแลวก็ไมทํา ใหภาวะเจริญพันธุตํ่าแตประการใด 
อยางไรก็ตาม การสํารวจในเกาหลีใตและอีกหลายประเทศเมื่อ พบผลตรงกันวา คูสมรสจะไมยอมใช
วิธีคุมกําเนิดจนกวาจะมีบุตรชายมากกวาบุตรหญิง สวนประเทศไทยและ ฟลิปปนส (ยกเวนในหมูชาว
จีนและชาวมุสลิม) คนสวนใหญไมมีความตองการอยางรุนแรงที่จะมีบุตรชาย คือ ความตองการท่ีจะมี
บุตรชายและบุตรหญิงไมแตกตางกันมากนัก แมจะมีแนวโนมวาความตองการบุตรชายจะมีมากกวา
บาง 

3. ความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิดและการวางแผนครอบครัว การท่ีคนมีความรูที่ถูกตองใน
เร่ืองคุมกําเนิด และการวางแผนครอบครัวยอมทําใหรูจักที่จะเลือกใชวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับ
ตน ในการสํารวจเรื่อง ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการวางแผนครอบครัว จะมีคําถามเกี่ยวกับ
เรื่อง “การรู" หรือเคยไดยิน “ความพอใจหรือการเห็นดวย” และ “การ ใช” วิธีคุมกําเนิดแบบตางๆ 
ซึ่งผลจากการสํารวจการศึกษาการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดของประชากรภาคใตโดยได
ทําการศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ และการคุมกําเนิดของประชากรภาคใตอายุ 15-49 ป โดยทําการ
สํารวจเรื่องความรูและทัศนคติเก่ียวกับการคุมกําเนิดจากประชากรอายุ 15-19 ป ทั้งชายและหญิง 
สวนเรื่องการคุมกําเนิดน้ันทําการสํารวจเฉพาะสตรีอายุ 15-49 ปที่สมรสแลว การศึกษาความรู
เกี่ยวกับวิธีคุมกําเนิดของประชากรชายหญิงอายุ 15 - 49 ปน้ัน เพ่ือใหทราบถึงระดับความรูเกี่ยวกับ
วิธีคุมกําเนิดอยางถูกตอง ในการสํารวจเจาหนาที่ผูสัมภาษณจะถามวิธีคุมกําเนิดที่รูจักโดยไมมีการ
ซักถามกอน หลังจากน้ันคาดวิธีใดไมไดถูกกลาวถึง เจาหนาที่ผูสัมภาษณก็จะเอยช่ือแตละวิธีใหผูตอบ
สัมภาษณฟง แลวถามวารูจักวิธีน้ันๆ หรือไม โดยวิธีการเชนน้ีทําใหสามารถแยกระดับความรูเกี่ยวกับ
วิธีคุมกําเนิดได (และเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองย่ิงขึ้นขอมูลในสวนน้ีจะถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณดวย
ตนเองเทาน้ัน) วิธีการคุมกําเนิดโดยไมตองชักถามน้ันถือวามีความสําคัญตอผูตอบสัมภาษณมากกวา
และมีโอกาสท่ีจะถูกนํามาใชเปนตัวเลือกในการปฏิบัติสูงกวาวิธีคุมกําเนิดที่ตอบโดยตองชักถาม 

ผลการสํารวจ พบวา ประชากรภาคใตที่มีอายุ 15 - 49 ป เคยไดยินหรือรูจักวิธีคุมกําเนิด
วิธีใดวิธีหน่ึงถึงรอยละ 99.2 สวนที่ไมเคยไดยินหรือไมเคยรูจักวิธีคุมกําเนิดวิธีใดๆ เลยมีเพียงรอยละ 
0.8 เมื่อเปรียบเทียบความไมรูจักวิธีการคุมกําเนิดระหวางประชากรไทยพุทธ และประชากรไทยมุสลิม 
พบวาประชากรไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงไมเคยไดยินหรือรูจักวิธีคุมกําเนิดสูงกวาประชากรไทยพุทธ
(สํานักงานสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาต, 2547: 13) 

4. ความแตกตางดานการเจริญพันธุ เดวิส และ เบลค ผูเสนอความคิดเรื่องกลุม “ตัวแปร
ระหวางกลาง” กลาววา ปจจัยทางดานชีววิทยา สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา และวัฒนธรรมใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอการเจริญพันธุจะไมกระทบโดยตรง แตกระทบโดยออม คือ ผาน “ตัวแปรระหวาง
กลาง” อีกขั้นหน่ึงกอน กลาวคือ การศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีอิทธิพลตอ
ระดับการเจริญพันธุ เชน การที่ผูหญิงไดรับการศึกษาสูงข้ึน มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม
สูงข้ึนจะนําไปสูการ เปลี่ยนแปลงในแนวความคิดเก่ียวกับขนาดของครอบครัว และแนวความคิด
เก่ียวกับปจจัยที่มีผลโดยตรงตอ ภาวะเจริญพันธุ เชน อายุแรกสมรส ความรู ความเขาใจ และการใช
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หรือไมใชวิธีคุมกําเนิดแบบตางๆ น่ันคือปจจัยทางชีววิทยา สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา และวัฒนธรรม 
เปนตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variables) พฤติกรรมการเจริญพันธุไดโดยอธิบายผานตัวแปร
ระหวางกลาง มีดังตอไปนี้  

4.1  ฐานะทางเศรษฐกิจ การวัดฐานะทางเศรษฐกิจนิยมใชวิธีวัดระดับรายไดซึ่ง
พบวามีความสัมพันธ กับอัตราเกิด กลาวคือ คนมีรายไดตํ่ามักมีบุตรมากกวาคนมีรายไดสูง หรือคนจน
มีลูกมากกวาคนรวย ประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศและ
อาศัยอยูในชนบทมีจํานวน บุตรมากกวาประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยางเห็นไดชัด สะทอนให
เห็นปญหาวา ในประเทศที่ประชากร สวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า คนสวนนอยมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ชองวางระหวางความจน-ความรวยจะย่ิง กวางออกไป เมื่อกลุมผูที่ยากจนมีบุตรมาก 
โอกาสที่จะเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้นก็ยิ่งตีบตันลงและมีแต ยากจนลงไปอีก ในขณะที่คนรวย
ซึ่งมีลูกนอยก็มีโอกาสที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจใหรวยขึ้นไปอีกโดยงาย ทําใหเกิดความไมเทาเทียม
กันทางเศรษฐกิจสังคมมากย่ิงข้ึน 

สําหรับในประเทศที่พัฒนาแลว แบบแผนความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจ
กับอัตราเจริญพันธุ จะไมคอยแนนอน 

4.2  การศึกษา โดยทั่วไปความสัมพันธระหวางการศึกษากับอัตราเจริญพันธุเปน
สวนกลับกัน กลาวคือ กลุมประชากรที่มีการศึกษาระดับสูงข้ึนจะยิ่งมีจํานวนบุตรนอยลง ทั้งน้ีดวย
เหตุผล 2 ประการ คือ ประการ แรก ผูมีการศึกษาสูงมักจะมีอายุแรกสมรสสูง คือแตงงานชาเพราะได
ใชเวลาไปในการศึกษามาก เปนผลใหมี ชวงอายุของการเจริญพันธุสั้นกวาคนที่แตงงานเร็ว ประการที่
สอง ผูมีการศึกษาสูงจะมีความรูและเลือกใชวิธี การคุมกําเนิดแบบทันสมัย ซึ่งผลจากการสํารวจการ
ใชวิธีคุมกําเนิดในหลายประเทศช้ีชัดวา ประชากรในเขต เมืองซึ่งเปนประชากรที่มีการศึกษาและ
ระดับรายไดสูงจะคุมกําเนิดมากกวาประชากรในเขตชนบท นอกจากน้ีการ ศึกษาที่สูงขึ้นยังสงผลตอ
ทัศนคติเก่ียวกับขนาดของครอบครัวในอุดมคติ และการคาดคะเนคาใชจายในการ เลี้ยงดูบุตร คือ 
นิยมที่จะมีขนาดของครอบครัวเล็ก มีบุตรนอย ทั้งน้ีเพ่ือสามารถสงเสียเลี้ยงดูบุตรใหไดรับการศึกษาดี 

4.3  ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ในประเทศที่พัฒนาแลว ระดับภาวะ
เจริญพันธุของประชากร ในเขตชนบทจะสูงกวาในเขตเมือง ดังจะเห็นไดจาก ในรอบศตวรรษที่ผานมา
น้ี ประชากรและสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เมื่อรอยปกอน ประชากรสวนใหญหรือ
มากกวารอยละ 90 อาศัยอยูในเขตชนบท คนไทยในสมัยน้ันเลี้ยงชีวิตอยูดวยการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีครอบครัวใหญ และมีวิถีชีวิตที่เรียบงายธรรมดาตามแบบประเพณีที่สืบทอดกันมาแต
โบราณประชากรไทยไดเพ่ิมขึ้นอยางเร็วมาก จาก 8 ลานคน เมื่อป พ.ศ. 2453 เพ่ิมเปน 26 ลานคน
ในอีก 50 ป ตอมา คือ พ.ศ. 2503 และเพ่ิมเปนเกือบ 64 ลานคนในป พ.ศ. 2553 หรือคิดเปน  
8 เทาตัวของขนาดประชากรเมื่อ 100 ปกอน (ปราโมทย ประสาทกุล, สุรียพร พันพ่ึง และปทมา 
วาพัฒนวงศ, 2550)  

4.3 ศาสนา ขอบัญญัติของศาสนาสวนมากจะไมมีขอหามโดยตรงตอการจํากัดการ
เกิดหรือคัดคานการ มีบุตรนอย ยกเวนเฉพาะศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเทาน้ันที่มีขอหาม
อยางเขมงวดตอการคุมกําเนิดที่ใช เคร่ืองมือหรือสารเคมีอันเปนวิธีคุมกําเนิดแบบทันสมัย อนุญาตให
คุมกําเนิดเฉพาะวิธีการหลั่งนอกชองคลอด และการนับระยะปลอดภัยเทาน้ัน แตอยางไรก็ตามเม่ือ
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พ.ศ. 2555 กฎหมายที่เก่ียวกับ “ความรับผิดชอบของความเปน พอ-แม และอนามัยเจริญพันธุ” ของ
ประเทศฟลิปปนส อาจจะลดบทบาทของศาสนจักรที่มีอิทธิพลตอนโยบาย และการคุมกําเนิดของศา
สนิกชนคาทอลิกไดบาง  สวนศาสนาอิสลามหามทําหมันและทําแทงหลังจากต้ังครรภ 4 เดือนไปแลว 
สังคมมุสลิมบางแหงจะหามทําแทงไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นทําใหมีบุตรไดมากๆ ซึ่งทั้งสองศาสนาน้ี
เทากับมี แนวโนมในการสงเสริมการเกิด ในขณะที่ศาสนาพุทธไมไดมีขอจํากัดใดๆ เก่ียวกับการ
คุมกําเนิดเลย แตใน สังคมพุทธ เชน ประเทศไทย ผูที่เครงศาสนาสวนมากจะคัดคานการทําแทงวา
เปนเรื่องบาปและผิดศีลธรรม 

กลาวโดยสรุป ตัวแปรระหวางกลางที่เปนปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอภาวะเจริญพันธุแลว 
ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีสวนในการกําหนดภาวะเจริญพันธุดวย อยางไรก็ตามกระแสการ
ต่ืนตัวทางประชากรในปจจุบันอันเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จึงทําใหเปน
ปจจัยที่เก่ียวของตอภาวะการเจริญพันธุดวย 
 

แบบแผนภาวะเจริญพันธ์ุและแนวโน้มประชากรในประเทศไทย 
 

 ในการศึกษาแบบแผนการเจริญพันธุในประเทศไทย สามารถศึกษาจากแหลงขอมูลที่
สําคัญๆ ดังน้ี ไดแก 1) จากการจดทะเบียน  2) จากการสํามะโนประชากรซ่ึงเริ่มดําเนินการต้ังแต 
พ.ศ. 2453  3) จากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากรโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (Social 
Population Survey)  4) จากการสํารวจภาวการณ เจริญพันธุของสตรีไทย (The Survey of  
Fertility of  Thailand  หรือ SOFT) ซึ่งเปนโครงการหน่ึงของการสํารวจภาวะเจริญพันธุโลก 
(World Fertility Survey)  และ 5) การสํารวจและวิจัย อ่ืนๆ  เชน  การสํารวจการคุมกําเนิด 
(Contraceptive Prevalence Survey ห รือ  SPS ) การสํ ารวจป ระชาก รและสาธารณ สุ ข 
(The Demographic and Health Survey หรือ TDHS) ฯลฯ  
 
ตารางที ่4.2 อัตราเจริญพันธุรวม (TRF) ประเทศไทย 
    
พ.ศ. สถิติ

สาธารณสขุ 
การสํารวจการ
เปลีย่นแปลง
ประชากร 

การสํารวจ
สถานการณเ์ด็กและ
สตรีในประเทศไทย 

การสํารวจ
สถานการณ์การ
คุมกําเนิดในประเทศ

ไทย 
2508  6.29   
2518  4.89   
2521    3.7 
2524    3.7 
2527    3.5 
2528  2.7   
2532  2.4   
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2534  2.2   
2535 1.8    
2536 1.8    
2537 1.8    
2538 1.8 2.02   
2539 1.7    
2540 1.6    
2541 1.6    
2542 1.4    

 
 
ตารางที่ 4.2 อัตราเจริญพันธุรวม (TRF) ประเทศไทย (ตอ) 
 
พ.ศ. สถิติ

สาธารณสขุ 
การสํารวจการ
เปลีย่นแปลง
ประชากร 

การสํารวจ
สถานการณเ์ด็กและ
สตรีในประเทศไทย 

การสํารวจ
สถานการณ์การ
คุมกําเนิดในประเทศ

ไทย 
2543 1.4    
2544 1.4    
2545 1.4    
2546 1.3    
2547 1.5    
2548 1.5 1.47   
2549 1.5    
2550 1.5    
2551 1.5    
2552 1.5    
2553 1.5    
2554 1.6    
2555 1.6  1.8  
2556 1.5    
2557 1.5    
2558 1.6 1.6 1.5  

ที่มา: สํานักอนามัยเจริญพันธุ  กรมอนามัย (2560) 
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 ประเทศไทยเคยมีนโยบายสงเสริมการเพ่ิมประชากรในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
คือระหวางป พ.ศ. 2481-2487 เมื่อการเกิดและการตายยังมีสูง แตอัตราเพ่ิมประชากรไมไดสูงตามไป
ดวย ประชากรไทยในสมัยน้ันมีอยูประมาณ 18 ลานคนเทาน้ัน การเกิดอยูที่ประมาณสองแสนถึงสาม
แสนคนตอป (กองสถิติพยากรณชีพ, ม.ป.ป.) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีนโยบายหลาย
อยางที่จะสงเสริมใหประชากรของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น เชน มีการสงเสริมการแตงงาน สงเสริมใหแมมี
ลูกมาก เพ่ือชวยประเทศชาติเพ่ิมจํานวนประชากร มีองคการสงเสริมการสมรสขึ้นในกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือเรงเพ่ิมจํานวนประชากรสรางความมั่นคงของชาติ ในป 2485 มีการจัดงานวันแม 
และประกวดแมลูกดกเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2486 รวมท้ังประกาศใชพระราชบัญญัติสงเคราะหผูมี
บุตรมาก พ.ศ. 2499 (ปราโมทย, 2557) 
  อยางไรก็ตาม นโยบายสงเสริมการคุมกําเนิดและควบคุมอัตราการเพ่ิมของประชากรมีขึ้น 
จริงจังในป 2513 หลังจากป 2513 การเกิดมีแนวโนมลดลง จากที่จํานวนเกิดมีมากกวาปละ 1 ลาน 
คน ไดลดลงเหลือตํ่ากวาปละ 1 ลานคน ในป 2527 (กองสถิติสาธารณสุข, 2527) และในชวงป  
พ .ศ .2533-2542 เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญดานภาวะเจริญพันธุของประเทศไทยที่ เรียกวา  
“การปฏิวัติภาวะเจริญพันธุ” (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, 2554) เนื่องจากเปนชวงที่ภาวะ
เจริญพันธุลดลงอยางรวดเร็ว อัตราเจริญพันธุรวมไดลดลงจาก 3.9 ในป 2534 เหลือเพียง 2.0 ในป 
2539 ซึ่งตํ่ากวาภาวะเจริญพันธุระดับทดแทนแลว (ปราโมทย และปทมา, 2548) 
 ถึงแมวาการเกิดของประเทศไทยจะมีแนวโนมลดลงแลว แตก็ไมไดลดลงอยางรวดเร็วนัก 
อันเปนผลมาจากปรากฏการณที่เรียกวา “แรงเหว่ียงทางประชากร” (Population Momentum) 
กลาวคือ แมวาระดับภาวะเจริญพันธุจะลดลงอยางรวดเร็ว แตเน่ืองจากประเทศไทยยังมีประชากรใน 
วัยเจริญพันธุอยูในสัดสวนที่สูงมากจึงทําใหจํานวนเกิดไมลดลงมากนัก แตหลังจากป 2526 เปนตนมา  
จํานวนเกิดในประเทศไทยก็ลดลงเหลือเพียง 1 ลานคนตอป และลดตํ่าลงเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจุบันใน 
ป 2559 การเกิดของประเทศไทยอยูที่ประมาณ 704,000 คนตอป และอัตราเพ่ิมประชากรลดตํ่าลง 
เหลือเพียงรอยละ 0.3 เทาน้ัน  
 ในขณะที่การเกิดมีแนวโนมลดตํ่าลงและเปนไปไดยากที่จะเพิ่มจํานวนเกิด รัฐบาลไดมา
เนนเร่ืองคุณภาพของการเกิดมากกวาดูเรื่องปริมาณ ในป 2553 รัฐบาลดวยการริเริ่มของกระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศ “นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553-2557)” (ปราโมทย และปทมา, 2548) โดยมีนโยบายสงเสริมคุณภาพการเกิด
ทุกรายในประเทศไทย ดวยการทําใหประชากรทุกเพศทุกวัย มีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี  
 สรุปแบบแผนและแนวโนมการเจริญพันธุของไทยนับต้ังแตมีนโยบายสงเสริมการ
คุมกําเนิดและควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรมีขึ้นจริงจังในป พ.ศ. 2513 ลดลงอยางตอเน่ืองทํา
ใหการเกิดลดลง  และเจริญพันธุรวมลดลง ยากที่จะเพิ่มจํานวนการเกิดไดในระยะเวลาอยางจํากัด อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุหลายปจจัยทั้งทางดานนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม คานิยม ฯลฯ ดังน้ันการที่จะทํา
ไดในขณะน้ีคือการสงเสริมประชากรทุกเพศทุกวัยใหมีคุณภาพจําไมใหเปนในลักษณะที่วา “เด็กเกิด
นอย ดอยคุณภาพ” ตองเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพที่มีความสามารถพ่ึงตนเองและ
ชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติไดตอไป 
 



 

 

103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
 

 ภาวะการเจริญพันธุ (การเกิด) มีความเกี่ยวของโดยตรงตอจํานวนขอมูลประชากรในสังคม
และประทศชาติน้ันๆ ซึ่งสามารถเปนภาพสะทอนของการพัฒนาทั้งในแงของเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ของประเทศน้ันๆ วาเปนอยางไรและมี
นโยบายการพัฒนาทางดานประชากรจากอดีตเปนอยางไรบาง ซึ่งสงผลกระทบใหเปนโครงสรางทาง
ประชากรในลักษณะที่เห็นดังปจจุบันน้ีของในแตละประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันออกไป  และ
สามารถนําเปนขอมูลเพ่ือจัดอยูในลักษณะของประเทศท่ีพัฒนาแลว กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา  
เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนารวมกันและเปรียบเทียบการพัฒนาใหเห็นถึงการยกระดับที่ดีขึ้นสูเปาหมาย
ที่ไดต้ังไวรวมกันตอไป 

 ภาวะการเจริญพันธุในอดีตมีอัตราการเกิดสูงมีแตหลังจากป 2526 เปนตนมา จํานวนเกิดใน
ประเทศไทยก็ลดลงเหลือเพียง 1 ลานคนตอป และลดต่ําลงเร่ือยๆ จนกระทั่งปจจุบันในป 2559 การ
เกิดของประเทศไทยอยูที่ประมาณ 704,000 คนตอป และอัตราเพ่ิมประชากรลดตํ่าลงเหลือเพียงรอย
ละ 0.3 เทาน้ัน และอัตราการเจริญพันธุรวมในป พ.ศ. 2558 อยูที่ 1.5 คน แสดงใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาประชากรเกิดนอยลงมากและมีแนวโนมที่จะลดลงอีกตามลําดับ ซึ่งรัฐบาลก็ไดมียุทธศาตร
และนโยบายท่ีจะจะสงเสริมใหคนตัดสินใจที่จะมีบุตรเพ่ือไมใหตํ่ากวาอัตราทดแทนอยางเหมาะสม
และหลายรูปแบบ แตปจจัยที่สําคัญไมไดขึ้นอยูกับนโนบายเพียงอยางเดียวหากอยูที่สภาพความพรอม
การตัดสินใจโดยครอบครัวเองเปนสําคัญซึ่งจะเกี่ยวของกับสภาพสวนบุคคล ขอมูลทางดานสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมเขามาเก่ียวของดวยจึงทําใหกระแสการต่ืนตัวทางประชากรมีหลายอยางใหเลือก  
และการพัฒนาประชากรทุกกลุมวัยใหมีคุณภาพชวีตที่ดีตามหลักการพัฒนาของมาตรฐานสากล 
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คําถามท้ายบท 
 

จงอธิบายและแกปญหาคําถามตอไปนี้ใหไดคําตอบที่สมบูรณ 
 

1. ภาวะเจริญพันธุ และความสามารถในการมบุีตร หมายถึงอะไร มีความแตกตางกันอยางไร 
2. จงอธิบายความหมาย ดังน้ี อัตราเกิดอยางหยาบ อัตราเจริญพันธุทั่วไป และอัตราเจริญพันธุ

รวมยอด 
3. จงบอกสถิติขอมูลการเจริญพันธุรวมของไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนอยางไร 
4. ตัวแปรระหวางกลาง หมายถึงอะไร มีองคประกอบก่ีตัว อะไรบาง 
5. ปจจัยที่กอใหเกิดความแตกตางดานการเจริญพันธุ มีปจจยัใดบาง อธิบาย 
6. ปจจัยที่ทําใหภาวะเจริญพันธุในประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็ว ไดแกปจจัยใดบาง อธิบาย 
7. คํากลาวที่วา “เกิดนอย แตดอยคุณภาพ” นักศึกษามองอยางไรและลองวิเคราะหพรอม

อธิบาย 
8. นักศึกษาจะนําความรูเก่ียวกับภาวะประชากรไปประยุกตใชในการพัฒนาสังคมอยางไร จง

อธิบายทุกภาวะ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  5 
ภาวะเจริญพันธุ 

เวลาเรียน  6  ช่ัวโมง 
 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 
1. ความหมายของศัพทท่ีเก่ียวของกับการตาย 
2. วิธีการวัดอัตราตาย 
3. สาเหตุของการตาย 
4. ความแตกตางในเรื่องการตาย 
5. แบบแผนและการเปลีย่นแปลงภาวะการตายในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงคทั่วไป 
 

1.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจความหมายของศัพทท่ีเก่ียวของกับการตาย  
วิธีการวัดอัตราตาย สาเหตุของการตาย  ความแตกตางในเรื่องการตาย  

2.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจแบบแผนและการเปลี่ยนแปลงภาวะการตายใน
ประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเนื้อหาบทท่ี 5 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1. อธิบายความหมายของศัพทท่ีเก่ียวของกับการตายได 
2. บอกวิธีการวัดอัตราตายได 
3. บอกสาเหตุของการตายได 
4. วิเคราะหความแตกตางในเรื่องการตายได 
5. อธิบายแบบแผนและการเปลี่ยนแปลงภาวะการตายในประเทศไทยได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเนื้อหาประจําบทท่ี 5 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 3 กลุมๆ ละเทากัน เพ่ือศึกษาและวิเคราะห ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 สาเหตุการจากอดีตจนถึงปจจุบันของไทย 
กลุมท่ี 2 เปาหมายการลดอัตราการตายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
กลุมท่ี 3  ธรรมะประดับใจเตือนตนไว ขณะตายจะไมหวง 

3.   ผูศึกษานําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมายหนาชั้นเรียน 
4. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
5. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
6. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. หนังสือ ตํารา บทความ กรณีศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
5. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. สังเกตความสนใจขณะทํางานกลุม 
3. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปน 
4. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
5. สังเกตจากการตอบคําถาม 
6. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท 

 

 
 
 
 



  

บทที่  5 
ภาวะการตาย 

 
 ในทางพุทธศาสนาเชื่อวา ชีวิตมีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตางๆ มาประกอบกันอยาง
เหมาะสมและปจจัยสําคัญก็คือ ขันธ 5 ความตายก็เปนอะไรอ่ืนไปไมไดนอกจากคือความสิ้นไปแหง
ปจจัยเหลานั้น อันเกิดจากความไมเท่ียงและความไมมีตัวตน ของปจจัยเหลานั้น นี่เปนหลักกวางๆ  
ท่ีอิงอยูกับหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ สําหรับภาวะการตายของประชากร คือ การตายของกลุมรวม
ของบุคคลจํานวนมาก และสาเหตุของการตายสวนใหญมาจากภาวะการเจ็บปวยดวยโรคภัยตางๆ  
ซ่ึงไดแก อุบัติเหตุ การเปนพิษ และความรุนแรง อัตราการตายสามารถใชเปนดัชนีในการวัดสุขภาพ
อนามัยและการบริการทางสาธารณสุขในแตละชุมชนได  กลุมประชากรในแตละกลุมยอมมีภาวะการ
ตายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ รายได การศึกษา 
สถานภาพสมรส และถ่ินท่ีอยูอาศัย อัตราการตายของประเทศไทยเริ่มลงจํานวนลงต้ังแตหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสองเพราะไดรับวิทยากรใหมทางสาธารณสุขมาใช  โดยท่ัวไปในทุกสังคมอัตราการ
ตายของทารกและเด็กมีสวนสําคัญในการทําใหอัตราการตายสวนรวมลดลง แตอยางไรการตายท่ีมี
สาเหตุมาจากโรคเรื้อรังและภาวะการเจ็บปวยทางกายและใจก็มีมากข้ึนอันมาจากพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเองของประชากร 
   

ความหมายของศัพทที่เกี่ยวของกับการตาย 
 

การตายเปนสิ่งท่ีคูกับการเกิด เม่ือมีชีวิตใหมเกิดข้ึนการสิ้นสุดของชีวิตใหมก็คือการตาย 
ซึ่งเปนเรื่องท่ี ไมมีการหลีกเลี่ยงได มนุษยยอมปรารถนาใหตนเองมีความสุขพนจากทุกขมีสุขภาพทาง
กายและทางจิตท่ีดี ดังคําบาลีท่ีวา “อโรคยา ปรมา ลาภา” การไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ ซึ่งเปน
อมตะธรรมท่ีทุกคนปรารถนาอยากจะเปนเชนนั้น แตดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงของสีระรางกายท่ี
เปนไปตามกฎของธรรมชาติ คือ เกิด แก เจ็บ ตาย นั้นไมสามารถหนีและหลีกเลี่ยงไดเลย ดังนั้น
ในขณะท่ียังมีชีวิตอยูจะทําอยางไรจึงจะมีชีวิตคุณภาพชีวิตโดยรวมท่ีดี เพราะมนุษยทุกคนเกิดมามีกฎ
แหงความตองการภายใตทฤษฎีความตองการท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้นการท่ีจะใหตนเองมีสุขภาพท่ีดี
ชีวิตยืนยาวไดนั้นตองมีการปฏิบัติตนเองตามหลักสุขวิทยา และในขณะเดียวกันก็มีความพยายาม 
พัฒนาเทคนิคทางการแพทยและการสาธารณสุข การวิจัยเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในรูปแบบตางๆ การปรับปรุงสภาพแวดลอมและสวัสดิการสังคม รวมถึงการ พัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมทุกดานดวย  

องคการสหประชาชาติและองคการอนามัยโลกไดใหคํานิยามของคําวา การตาย ไววา 
“การสิ้นสูญอยางถาวรของหลักฐานท้ังมวลเก่ียวกับการมีชีวิตข้ึนในขณะใดขณะหนึ่ง ท้ังนี้การ สิ้นสูญ
จะตองเกิดข้ึนภายหลังการเกิดมีชีพหรือการเกิดรอดแลวเทานั้น”  
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“พฤษภกาสร    อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนตเสนงคง สําคัญหลายในกายมี 
นรชาติวางวาย  มลายสิ้นท้ังอินทรีย 
สถิตท่ัวแตชั่วดี  ประดับไวในโลกา” 

******** 
ความหมาย ของ ศัพท แตละบรรทัด 

พฤษภ (วัว) กาสร (ควาย) กุญชร (ชาง) ปลดปลง (ตาย) 
โท (สอง) ทนต (ฟน) เสนง (เขา) 

นรชาติ (มนุษย) วางวาย (ตาย) มลาย (นี้ไป) อินทรีย (รางกาย) 
สถิต (คงอยู) ประดับ (ตกแตง) โลกา (โลก) 

 
แปลความเปนรอยแกว ก็คือ วัว ควาย แลชาง เม่ือตายลงแลวมีฟน เขาหรืองาท้ังสองขาง

เหลืออยูใหหวนรําลึกถึง สวนมนุษยเม่ือตายทุกสิ่งในรางกายหมดสิ้นไป คงเหลือไวแตความชั่วหรือ
ความดีท่ียังคงอยูในโลกนี้ 

ท่ีมา: สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส: กฤษณาสอนนองคําฉันท 
 

สําหรับศัพทท่ีเก่ียวกับการตายของประชากรท่ีควรทราบคือ การตายของทารก และการ
ตายของมารดา สําหรับศัพทท่ีเก่ียวกับการตายของทารกนั้นถูกกําหนดความหมายข้ึนโดยระยะเวลา
นับต้ังแตเกิดชีวิตใหมข้ึนในครรภ จนถึงระยะเวลา 1 ปหลังจากวันคลอด ซ่ึงแบงศัพทการตายของ
ทารกไว อยางละเอียด นอกจากนี้ยังมีศัพทเก่ียวกับอัตราการตายแบบตางๆ ซึ่งเปนคําศัพทท่ีไดจาก
การสูตรคํานวณเรื่องการตาย เชน อัตรา การตายอยางหยาบ อัตราการตายตามหมวดอายุ อัตราตาย
ตามสาเหตุ เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 355-357) 

1. การตายของทารกในครรภ (Foetal death) คือการตายของทารกนับ
ระยะเวลาต้ังแตเริ่มตนครรภ จนถึงวันคลอด หรืออีกนัยหนึ่งคือ การตายกอนคลอดหรือในขณะท่ี
คลอด แบงออกไดเปน การตายของทารก ในระยะตนของการต้ังครรภ (Early foetal death) ก็ได 
การตายของทารกในระยะกลางของการต้ังครรภ (Intermediate foetal death) โดยท่ีครรภนั้นตอง
มีอายุระหวาง 20 – 28 สัปดาห และการตายของทารกในระยะปลาย ของการตั้งครรภ (Late foetal 
death) โดยท่ีครรภนั้นมีอายุระหวาง 28 – 40 สัปดาหหรือจนถึงวันคลอด ดังนั้น การตายของทารก
ในระยะนี้ก็คือ การตายคลอด (Stil birth) นั่นเอง 

 

2. การตายของทารกในระยะคลอด (Perinatal death) ความหมายท่ีนิยมใช
คือ การตายของทารก ในครรภท่ีมีอายุตั้งแต 28 สัปดาหข้ึนไปจนถึง 1 สัปดาหหลังคลอด การกําหนด
ระยะเวลาของการตายของ ทารกในระยะคลอดนี้ไมแนนอน บางครั้งก็กําหนดวาเปนระยะ 2 สัปดาห
กอนคลอด ถึง 4 สัปดาหหลังคลอด 
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3. การตายของทารก (Infant death) คือ การตายของทารกหลังจากการเกิดมี
ชีพจนถึงอาย 1 ป บริบูรณ หรือการตายของเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 1 ป แบงออกไดเปน Neonatal 
death การตายของทารกภายใน 1 เดือน นับจากวันคลอด และ Post-neonatal death การตาย
ของทารกท่ีมีอายุตั้งแต 1 เดือนข้ึนไปจนถึง 1 ป 

 

4. การตายของมารดา (Maternal death) คือ การตายของผูหญิงท่ีมีสาเหตุ
จากเกิดโรคแทรกในระยะ ตั้งครรภ หรือขณะคลอดบุตร หรือหลังจากคลอดบุตรภายใน 6 สัปดาห ซึ่ง
เปนระยะอยูไฟ บางครั้งเรียกวา Puerperal Mortality 

ในทางประชากรศาสตร การศึกษาเก่ียวกับการตายจะเปนเรื่อง “การตายของประชากร” 
หรือการตาย ของกลุมรวมของบุคคลจํานวนมาก มิใชเรื่องการตายของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ จาก
ประวัติศาสตรของวิชา ประชากรศาสตรกลาวไดวา การตายเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหมีการวิเคราะหทาง
สถิติเก่ียวกับประชากร เพราะไดมี ผูเริ่มวิเคราะหสถิติของการตายไวตั้งแตเม่ือ 3 ศตวรรษท่ีแลวมา 
ซ่ึงกลายเปนท่ีมาของวิชาประชากรศาสตร ในท่ีสุด การศึกษาวิเคราะหการตายในระยะตนมักจะ
เนนหนักไปท่ีสาเหตุของการตาย ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการเจ็บไขไดปวยดวยโรคตางๆ ดังนั้น การศึกษา
ถึงภาวะการตายจึงตองศึกษาคูกันกับภาวะการเจ็บปวย (Morbidity) ดวย 

 

วิธีการวัดอัตราตาย 
 

การวัดอัตราตายก็เชนเดียวกับการวัดภาวะเจริญพันธุ คือ สามารถคํานวณไดหลายวิธีโดย
อาศัยขอมูล สถิติการตายท่ีเกิดข้ึน การวัดอัตราตายแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญคือ คาการวัดท่ี
คํานวณจากขอมูลท่ีเกิด ข้ึนจริงโดยตรงและคํานวณเพียงครั้งเดียว เรียกวา Observed Rates และคา
การวัดท่ีสลับซับซอนท้ังในแงการ คํานวณและการแปลความหมาย ตองมีการปรับขอมูลโดยวิธีการทํา
มาตรฐาน (Standardization) เพ่ือท่ีใหคาท่ีได เปนตัวแทนสมมติของระดับการตายของประชากร
กลุมใดกลุมหนึ่ง เรียกวา Adjusted Rates อยางไรก็ตาม เฉพาะ ในระดับนี้การวัดการตายท่ีควร
ทราบก็คือ การวัดแบบงายไมซับซอนและคํานวณเพียงครั้งเดียว ดังตอไปนี้ 

 

1. อัตราตายอยางหยาบ (Crude Death Rete – CDR) คือจํานวนการตายของคน
ท้ังหมดในหนึ่งปตอ ประชากร 1,000 คน เพ่ือท่ีจะทราบอัตราการตายอยางคราวๆ เชนเดียวกับอัตรา
เกิดอยางหยาบ เปนวิธีการ วัดท่ีงายท่ีสุดและใชกันมาก 
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การจดทะเบียนการตายในปจจุบันแมในประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ยังมีขอบกพรองอยู 
ดังนั้นตัวเลขของ อัตราตายอยางหยาบจึงเปนคาโดยประมาณ และเปนการแสดงภาวะการตายอยาง
คราวๆ และไมนิยมนําไปใช เปรียบเทียบระดับการตายระหวางประเทศ ซ่ึงมีความแตกตางอยางมาก
ในดานโครงสรางของอายุและเพศของ ประชากร เชน จากสถิติอัตราการตายอยางหยาบเม่ือ 
พ.ศ. 2513 ของสวีเดนเทากับ 11 ตอ 1,000 ในขณะท่ี ศรีลังกาเทากับ 8 ตอ 1,000 ซ่ึงเปนเรื่อง
ผิดปกติท่ีประเทศกําลังพัฒนาจะมีอัตราตายตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลว แทจริงแลวเปนเพราะความ
แตกตางของโครงสรางอายุประชากรของท้ังสองประเทศ กลาวคือศรีลังกาเปนประเทศท่ีประชากร
สวนใหญเปนคนหนุมคนสาวมากกวาสวีเดน 

 

2. อัตราตายตามหมวดอายุ (Age-Specific Death Rate: ASDR) คือ จํานวน
การตายของคนในชวงอายุใด อายุหนึ่งตอจํานวนประชากรกลางปในชวงอายุนั้นในปหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อัตราตายตามหมวดอายตุางๆ เชน 0-4 ป 20-24 ป และ 60-64 ป ทําใหทราบถึง
แบบแผนการ ตายของคนในหมวดอายุตางกัน และใชเปรียบเทียบอัตราตายในหมวดอายุเดียวกันของ

CDR =         x K 
 

                 เม่ือ                 CDR    = อัตราตายอยางหยาบ 
                                          D     = จํานวนคนตายในปนั้นๆ (ตั้งแต 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.) 
                                          P     = จาํนวนประชากรกลางป 
                                          K     = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 
          
      หรือ   อัตราตายอยางหยาบ =                                   x 1,000 

 

                                                                ASDR =         x K 
                     

เม่ือ                ASDR    = อัตราตายตามกลุมอายุ 
                                             Di     = จํานวนคนตายของประชากรในกลุมอายุท่ี i 
                                              Pi    = จํานวนประชากรกลางปในกลุมอายุท่ี i 
                                              K     = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 
 
            หรือ   อัตราตายตามกลุมอายุ  =                                                   x 1,000 

จํานวนคนตาย 
จาํนวนประชากรกลางป 

Di 

Pi 

จํานวนคนตายในกลุมอายุ i 
จาํนวนประชากรกลางปในกลุมอาย ุi 

D 

P 
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ประชากรต้ังแตสองชุมชน ข้ึนไปได โดยท่ัวไปในทุกสังคมจะพบวาทารกและคนชรามีโอกาสตาย
มากกวาคนท่ีอยูในวัยฉกรรจ 

 

 3. อัตราตายของทารก (Infant Death Rate: IDR) คือ จํานวนทารกอายุตํ่ากวา 
1 ขวบท่ีตายในปหนึ่งตอ จํานวนการเกิดท่ีจดทะเบียนในปนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อัตราตายของทารกในแตละสังคมสามารถเปนดัชนีวัดระดับการพัฒนาของสังคมนั้นได ใน
สังคมท่ีมี ความลาหลังทางเทคนิคการแพทยและการสาธารณสุข และมีการบริการสาธารณสุขท่ีไม
ท่ัวถึง รวมถึงระดับการ ครองชีพของประชาชนตํ่า มักมีอัตราตายของทารกสูง สังคมท่ีมีการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมดีก็จะมีอัตราตายของ ทารกตํ่า ประเทศท่ียากจนในทวีปแอฟริกาและเอเชียมีอัตรา
ตายของทารกสูงถึง 100 ตอ 1,000 ตางจากประเทศ พัฒนาแลวท้ังหลายท่ีอัตราตายของทารกต่ํา
เพียง 20 ตอ 1,000 

 

  4. อัตราตายของมารดา (Maternal Death Rate: MDR) คือ จํานวนการตาย
ของมารดาท่ีมีสาเหตุมาจากมีโรค แทรกขณะต้ังครรภ หรือขณะคลอดบุตร หรือตอนอยูไฟในปหนึ่ง
ตอจํานวนการเกิดมีชีพในปนั้น 

 

 

 

 

 

 

IDR =        x K 
 

                  เม่ือ               IDR    = อัตราตายทารก 
                                        D    = จํานวนทารถท่ีตายในปนั้นๆ (ตั้งแต 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 
                                        B    = จํานวนเด็กเกิดมีชีพในพ้ืนท่ีและเวลาชวงเดียวกัน 
                                        K    = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 
          หรือ              
   อัตราตายทารก      =                              x 1,000 
 

D 

B 

จํานวนทารกตาย 

จํานวนเด็กเกิดมีชีพ 
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อัตราตายของมารดานี้ใชเปนดัชนีวัดระดับการพัฒนาของสังคมได โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางการแพทย และการสาธารณสุข เชนเดียวกันกับอัตราตายของทารก เพราะการตายท้ังของ
ทารกและของมารดาเปนการตาย ท่ีสามารถปองกันไดดวยวิธีการทางแพทยสมัยใหม เชน การตาย
ดวยโรคติดเชื้อของทารกและของมารดาขณะ คลอดหรือระยะอยูไฟ 

 

5. อัตราตายตามสาเหตุ (Cause-Specific Death Rate : CSDR) คือ จํานวน
การตายอันเนื่องมาจากสาเหตุใด สาเหตุหนึ่งในหนึ่งปตอจํานวนประชากรท้ังหมดในปนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทราบถึงอัตราตายตามสาเหตุทําใหสามารถเปรียบเทียบไดวาสาเหตุของการตาย
อะไรบางท่ีเปนสาเหตุ สําคัญของสังคมหรือชุมชนนั้น ซึ่งในแตละสังคมจะมีสาเหตุการตายของสมาชิก
ท่ีสําคัญๆ แตกตางกันไป เชน ในประเทศกําลังพัฒนา โรคระบาด โรคติดตอรายแรง และโรคพยาธิ
เปนสาเหตุท่ีทําใหคนตายมาก ในขณะท่ี ประเทศพัฒนาแลวโรคเหลานี้ไดถูกกําจัดไปจนเกือบหมดสิ้น 
สาเหตุการตายท่ีนําหนาในประเทศพัฒนา คือ โรค หัวใจ โรคเนื้องอกรายแรง และอุบัติเหตุ 

 

MDR =         x K 
 

                     เม่ือ              MDR     = อัตราสวนการตายมารดา 
                                           Df       = จํานวนสตรีท่ีตายเนื่องจากการตั้งครรภหรือคลอด 

                                            B      = จํานวนเด็กเกิดมีชีพ 
                                            K      = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=100,000) 
             หรือ 
อัตราสวนการตายมารดา =                                                                    x 100,000 

 

 
สูตร อัตราตายตามสาเหตุ    =           x K 

 
                      Di  คือ จํานวนการตายอันเนื่องมาจากสาเหตุ เชน โรคทองรวง หรือโรคมะเร็ง 
                       P   คือ จํานวนประชากรท้ังหมดเม่ือวันกลางป 
                       K   คือ 100,000 (นิยมใชเปนอัตราตอแสน) 

 

Df 

B 

จํานวนสตรีท่ีตายเนื่องจากตั้งครรภหรือคลอดบุตร 

จํานวนเด็กเกิดมีชีพ 

Di 

P 
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สาเหตุของการตาย 

 

สาเหตุการตาย (Causes of Death) ของสมาชิกในสังคมแตละสังคมยอมแตกตางกันไป 
แตอยางไรก็ตาม เราสามารถแบงสาเหตุการตายโดยท่ัวไปออกไดเปนสองสาเหตุใหญๆ คือ การตาย
เพราะภาวะการเจ็บปวย บางที ก็เรียกวาเปนการตายตามสาเหตุธรรมชาติ ซ่ึงเปนการตายท่ีมีสาเหตุ
มาจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ หรือตายเพราะถึง อายุขัยสมควรตาย คือ เปนโรคชราหรือแกตาย 
อีกสาเหตุหนึ่ง คือ การตายเพราะพลวเหตุ ซ่ึงไดแก อุบัติเหตุ การเปนพิษ และเหตุรุนแรงตางๆ บางที
เรียกวา เปนการตายท่ีไมไดมาจากสาเหตุทางธรรมชาติ กลาวคือ มี ปรากฎการณภายนอกท่ีเขามานั่น
ทอนชีวิต ไดแก การตายเพราะสภาพสงคราม การฆาตัวตาย การตายเพราะ มลพิษ (Pollution) การ
ตายเพราะอุบัติเหตุตางๆ รวมถึงการตายเพราะไมมีกิน คือ อดตาย  

สําหรับใน พ.ศ. 2505 องคการสหประชาชาติไดจําแนกสาเหตุการตายออกเปน 5 กลุม
ใหญๆ เพ่ือเปนการ งายในการเปรียบเทียบและการรายงานสาเหตุของการตายในประเทศตางๆ ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 เปนการตายจากโรคติดตอ โรคติดเชื้อ โรคพยาธิตางๆ  
กลุมท่ี 2 เปนการตายจากโรคมะเร็ง  
กลุมท่ี 3 เปนการตายจากระบบหมุนเวียนของโลหิต เชน โรคหัวใจ 

กลุมท่ี 4 เปนการตายดวยพลวเหตุ เชน อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย การสูรบในสงคราม  
กลุมท่ี 5 เปนการตายจากสาเหตุอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาเหตุ 4 กลุมขางตน เชน 

โรคเบาหวาน โรค โลหิตจาง โรคกระเพาะอาหาร โรคตับแข็ง โรคไต โรคไสต่ิงอักเสบ ฯลฯ และ
รวมถึงการตายท่ีไมทราบสาเหตุหรือ ไมสามารถระบุสาเหตุแนชัดได (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 360) 

สําหรับประเทศไทยจากขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
รายงานอัตราตายของประชากรไทยในป 2558 จําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญตอประชากร 100,000 คน 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) มะเร็งทุกชนิด 112.8 คน ตอประชากร 100,000 คน 2) โรค
หลอดเลือดในสมอง 43.3 คน ตอประชากร 100,000 คน  3) ปอดอักเสบ 42.1 คน ตอประชากร 
100,000 คน  4) โรคหัวใจขาดเลือด 29.9 คน ตอประชากร 100,000 คน  5) อุบัติเหตุจากการ
คมนาคมขนสงทางบก 22.3 คน ตอประชากร 100,000 คน  6) เบาหวาน 19.4 คน ตอประชากร 
100,000 คน  7) โรคเก่ียวกับตับ 16.0 คน ตอประชากร 100,000 คน  8) โรคทางเดินหายใจ
สวนลางเรื้อรัง 13.5 คน ตอประชากร 100,000 คน  9) วัณโรคทุกชนิด 9.4 คน ตอประชากร 
100,000 คน  และ 10) ภมิูคุมกันบกพรองจากไวรัส (เอดส) 8.4 คน ตอประชากร 100,000 คน 
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ภาพท่ี 5.1 อัตราการตายจําแนกตามสาเหตุท่ีสําคัญตอประชากร 100,000 คน ประเทศไทย 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 
ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข (2558) 

 

 
ภาพท่ี 5.2 สาเหตุการณเสียชีวิตคนไทย 5 ลําดับ 

 ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข (2558) 
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เม่ือพิจารณาอายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของมนุษยท้ังโลกต้ังแตอดีตนับเปนพันปจนถึง
ปจจุบัน เปนท่ี ทราบกันดีวามนุษยในปจจุบันนี้มีอายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดสูงข้ึนกวาแตกอนมาก จาก
หลักฐานในอดีตเทาท่ีหาไดมีการประมาณวามนุษยเม่ือสองพันปท่ีแลวมีอายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดเพียง 
18 ป เทานั้น จนกระท่ัง ค.ศ. 1992 อายุขัยเฉลี่ยของชาวญ่ีปุนสูงสุดท้ังเพศหญิงและเพศชายสูงถึง 
82 ป และ 76 ป ตามลําดับ ดังตารางท่ี 5.1 

รายงานฉบับใหมของสํานักสํารวจสํามะโนประชากรสหรัฐระบุวา ปจจุบันอายุเฉลี่ยของ
ประชากรโลกสูงข้ึนในอัตราท่ีรวดเร็วท่ีสุดกวาท่ีเคยเปนมา และในอีกราว 10 ป ประชากรโลกท่ีอายุ
เกิน 65 ปจะมีจํานวนมากกวาเด็กเล็กอายุนอยกวา 5 ปเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรมนุษย 

รายงานการสํารวจของสํานักสํามะโนประชากรสหรัฐฉบับลาสุดระบุวาภายในป 
ค.ศ. 2040 ประชากรโลกท่ีอายุเกิน 65 ปจะเพ่ิมจาก 7% เปน 14% คิดเปนจํานวนจาก 506 ลานคน
เปน 1,300 ลานคน โดยประชากรอายุเกิน 65 ปในประเทศกําลังพัฒนาจะเพ่ิมข้ึนถึงจาก 313 ลาน
คนในปจจุบันเปนมากกวา 1 พันลานคนในป 2040 โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย ซ่ึงประชากรอายุเกิน 
65 ปจะเพ่ิมข้ึนจาก 166 ลานคน เปน 551 ลานคนในอีก 31 ปขางหนา  

ประชากรโลกอายุ 80 ปหรือมากกวาคือกลุมท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในหลายๆ ประเทศ และ
คาดวาจํานวนประชากรในกลุมนี้จะเพ่ิมข้ึนมากกวา 200% กอนป ค.ศ. 2050 ในขณะท่ีจํานวน
ประชากรโลกท่ีอายุมากกวา 100 ปก็เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน ปจจุบันมีผูท่ีอายุเกินกวา 100 ป
ประมาณ 340,000 คนท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนจากจํานวนไมก่ีพันคนเม่ือประมาณ 60 ปท่ีแลว สวนใหญอยูใน
อเมริกาและญ่ีปุนอยางไรก็ตาม ยุโรปจะยังคงเปนแถบท่ีประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงท่ีสุดตอไป จนถึงชวง
กลางศตวรรษนี้ ในขณะท่ีประเทศแถบทางใตของทะเลทรายซาฮารา คือ แถบท่ีมีประชากรมีอายุ
เฉลี่ยนอยท่ีสุด 

บรรดาผูเชี่ยวชาญใหเหตุผลวา มี 2 ปจจัยท่ีทําใหอายุเฉลี่ยของประชากรโลกสูงข้ึน คือ
ผูคนอายุยืนยาวข้ึนเนื่องจากการพัฒนาการรักษาพยาบาล และอัตราการเกิดของประชากรลดลง
ในชวง 20 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะในเอเชียและยุโรปหลายประเทศ หนุมสาวจํานวนมากท่ีแตงงานมีลูก
ไมถึง 2 คนซ่ึงเปนจํานวนท่ีเหมาะสมในการทดแทนจํานวนประชากร โดยผูหญิงในแถบเอเชีย
ตะวันออกและยุโรปตะวันตก มีบุตรเฉลี่ย 1.6 คน ในขณะท่ีคูแตงงานในยุโรปตะวันออกมีบุตรเฉลี่ย
เพียง 1.4 คน 

สําหรับหลายๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม การมีประชากรสูงอายุจํานวน
มากถือเปนปญหาทาทายประการหนึ่ง เนื่องจากประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนลดลง ในขณะท่ี 
ผูเกษียณอายุมีมากข้ึน รายไดจากภาษีของรัฐบาลจะลดลง สงผลกระทบดานลบในระยะยาวตอ
เศรษฐกิจ และอาจเกิดเปนปญหาสังคมได ปจจุบันรัฐบาลหลายประเทศ จึงกําลังกระตุนใหประชากร
ทํางานนานข้ึน และสนับสนุนใหเกษียณอายุตอน 70 ป ซ่ึงจะชวยใหมีประชากรในวัยแรงงานท่ีชวย
จายภาษีมากข้ึน และชะลอการจายเงินบํานาญไวไดอีกหลายป (VOA, ออนไลน)  
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ตารางท่ี 5.1 อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของมนุษยจากอดีตถึงปจจุบัน 

 

ชวงเวลา สถานท่ี อายุขัยเฉลี่ย 

(ป) 
(1) ยคุบรอนซ : 
    ตนคริสตศตวรรษท่ี 1 

(2) ยุคกลาง  
     ค.ศ. 1687-1691 

    กอน ค.ศ. 1789 

(3) ค.ศ. 1838-1854 

    ค.ศ. 1900-1902 

    ค.ศ. 1966 

    ค.ศ. 1966 

    ค.ศ. 1974 

 (4) ค.ศ. 1992 

 

กรีซ  
โรม  
อังกฤษ 

 เบรสโล เยอรมนี 
 แมสซาชูเซทและนิวแฮมเชียร  
อังกฤษและเวลส  
สหรัฐอเมริกา  
สหรัฐอเมริกา  
ผูหญิงสวีเดน  
ผูหญิงฝรั่งเศส  
กินีบิสเซา      ผูหญิง 
                  ผูชาย  

18 

22 

33 

33.5 

35.5 

40.9 

49.2 

70.1 

76.49 

76.9 

39 

38 

 ไทย              ผูหญิง 
                   ผูชาย  
กรีซ              ผูหญิง 
                   ผูชาย  
สหรัฐอเมริกา   ผูหญิง 
                    ผูชาย  
ฝรั่งเศส           ผูหญิง 
                    ผูชาย  
ญ่ีปุน              ผูหญิง 
                    ผูชาย 

72 

67 

80 

75 

80 

73 

81 

73 

82 

76 
ท่ีมา : 1. William Petersen (1969: Table 7-7) 1  

2. Haupt and Kane, Population Handbook. (1978) p. 41.  
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ท้ังนี้เม่ือวิเคราะหอายุเฉลี่ยของคนไทย พ.ศ. 2556  พบวาคนไทยมีอายุยืนข้ึนเล็กนอย 
เม่ือเทียบจากป 2552 โดยเพศชายจะมีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 71 ป เพ่ิมข้ึน 0.9 ป และเพศหญิงอยูท่ี 77 ป 
เพ่ิมข้ึน 0.2 ป อยางไรก็ตาม แมผูหญิงจะมีอายุยืนยาวกวาผูชาย แตมีชวงเวลาท่ีสุขภาพไมสมบูรณ
หรือมีความบกพรอง/พิการมากกวาผูชาย เฉลี่ยประมาณ 2 ป โดยอายุเฉลี่ยท่ีประชากรมีสุขภาพดี
ของ เพศชายอยูท่ี 68 ป และของเพศหญิงอยูท่ี 72 ป  สําหรับสาเหตุหลักของการสูญเสียจํานวนป
แหงการมีสุขภาพท่ีดีในเพศชาย 3 อันดับแรก คือ 1) อุบัติเหตุทางถนน 2) การด่ืมแอลกอฮอล และ 
3) โรคหลอดเลือดสมอง สวนเพศหญิง 3 อันดับแรก คือ 1) โรคหลอดเลือดสมอง 2) โรคเบาหวาน 
และ 3) โรคซึมเศรา (กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2559: มติชนออนไลน) 

หลักฐานทางชีววิทยา ขอจํากัดของชีวภาพมนุษยเปนหลักการท่ียอมรับกันท่ัวไป และมี
อิทธพิลตอการแสวงหาความรูในสาขาตางๆ รวมท้ังสาขาประชากรศาสตร บนสมมติฐานดานขอจํากัด
ทางชีววิทยานี้เอง จึงมีการคาดประมาณ วามนุษยจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ี 85 ป หรือมีชวงอายุ
ของชีวิตท่ี 100 ปเทานั้น (Olshansky et al. 1990; Olshansky et al. 2001) แตในปจจุบันเสน
สูงสุดของชีวิตไดขยับข้ึนไปท่ี 100 หรือ 110 ป (Riley 2001) โดยมีการฟนธงวามนุษยนาจะมีอายุได
ไมเกิน 150 ป (Olshansky et al. 1990)  การตายเปนสัจธรรมของโลกหรือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
ท่ีทุกชีวิตจะตองถึงจุดจบโดยปราศจากขอยกเวน ขอจํากัดดานชีวภาพท่ียืนยันกันมาโดยตลอดของ 
นักชีววิทยาวามนุษยและสัตวอ่ืนๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระภาพ รางกายและการทําหนาท่ี
ของระบบในรางกายตามอายุ และ มีความเสื่อมถอยเปนลําดับ โดยเฉพาะเม่ือเขาสูความชราภาพ 
ทําใหการทําหนาท่ีของอวัยวะของรางกายดอยลงไปเรื่อยๆ Carnes และคณะ (2003: 39) ไดศึกษา
ความสามารถในการทําหนาท่ีของระบบท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยไว 8 ระบบ พบวาเม่ือมนุษยยางเขา 
80 ปความสามารถในการทําหนาของรางกายลดลงเหลือเพียงรอยละ 20 เทานั้น เชน ความสามารถ
ในการรับออกซิเจนของรางกายลดลง (Astrand 1960) ความดันเลือดเพ่ิมข้ึน (Lakatta 1979) 
ปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดจากหัวใจลดลงจากการสูญเสียน้ําในรางกาย (Goldman 1970) เปนตน ปจจัย
เหลานี้ทําใหเชื่อกันวาอายุขัยของมนุษยมีขีดจํากัดแนนอน (อารีย พรหมโม, มปป: ออนไลน)   

อยางไรก็ตามการท่ีมนุษยอายุยืนข้ึนเรื่อยๆ แสดงวาอัตราตายโดยสวนรวมของมนุษยลด
ต่ําลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีผานมานี้ อัตราตายไดลดลงอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงมีผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ความกาวหนาของวิทยาการทางการแพทย 
การสาธารณสุขและการสุขาภิบาลเปนสําคัญมนุษยในปจจุบันสามารถควบคุมโรคระบาดรายแรงท่ี
คราชีวิตมนุษยครั้งละมากๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหโรคระบาดบางอยาง เชน ฝดาษ สูญไป
จากโลกนี ้

การควบคุมอัตราตายท่ีมีผลมาจากภาวะความเจ็บปวยตางๆ ใหลดลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพเชนนี้ ทําใหอัตราตายของทารกและมารดาลดตํ่าลงมากในปจจุบัน กลาวไดวา สาเหตุ
การตายของคนในยุคนี้ สวนมากจะแปรผันไปตามอายุและแบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล 
ในประเทศพัฒนาแลวนั้น คนท่ีมีอาย 65 ป ข้ึนไปสวนมากตายดวยโรคหัวใจและคนวัยหนุมสาวอายุ 
15-24 ป กวา 80% ตายดวยสาเหตุจากอุบตัิเหตุหรือเหตุการณรุนแรงตางๆ 

ในแงของแบบแผนการดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันของแตละบุคคลท่ีมีผลกระทบตอการ
ตาย โดยท่ี ใครจะตายเร็ว ตายชา หรือสมควรตายก็อยูท่ีวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมของการใชชีวิตท่ี 
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บั่นทอนหรือยึดอายุ ตนเองแคใหน พฤติกรรมท่ีบันทอนชีวิตตนเอง ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
การติดยาเสพ การมีอาชีพท่ีเสี่ยงตาย ฯลฯ พฤติกรรมท่ีชวยยืดอายุก็ไดแก การออกกําลังกาย การ
บริโภคอาหารใหถูกหลักโภชนาการ การ พักผอนท่ีเพียงพอ ฯลฯ 

อยางไรก็ตามในทางพุทธศาสนาเชื่อวา ชีวิตมีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตางๆ มาประกอบ
กันอยางเหมาะสม และปจจัยสําคัญก็คือ ขันธ 51 ตามความเชื่อนี้ ความตายก็เปนอะไรอ่ืนไปไมได
นอกจากคือความสิ้นไปแหงปจจัยเหลานั้น หรือมิฉะนั้นก็เปนการประกอบสวนท่ีผิดเพ้ียนไป อันเกิด
จากความไมเท่ียงและความไมมีตัวตน ของปจจัยเหลานั้น นี่เปนหลักกวางๆ ท่ีอิงอยูกับหลักธรรมเรื่อง 
ไตรลักษณ และหลักธรรมเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา ท่ีวาดวยความเปนเหตุเปนผล
แบบ อิงอาศัยกันของสิ่งท้ังหลาย ทํานองวา เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน เม่ือสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงดับไป  

ความสิ้นไปแหงเหตุปจจัยนั้น อาจมองวาเปนเพียงมิติหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนอยูตลอดเวลา แมในขณะท่ีชีวิตยังมีอยู ความเปลี่ยนแปลงนี้ คือกระบวนการท่ีท้ังความเกิดและ
ความดับ เกิดตอเนื่องสลับกันไป มองในแงนี้ ในชีวิตก็มีท้ังการเกิดการดับอยูตลอดเวลา การเกิดและ
การดับ ในลักษณะเชนนี้ไมไดทําใหชีวิตหมดไป คือ ไมตาย ในความหมายท่ีเขาใจกันท่ัวไป แตก็
แนนอนวายอมทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไดท้ังในดานรูปธรรมและนามธรรม ดังจะเห็นไดจากการท่ี
หนาตาและรางกายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถาถือวาเปนการตาย นี่ก็คือการตายจากสภาวะ
หนึ่งแลวไปเกิดในอีกสภาวะหนึ่ง เชน จากเด็กเล็กเปนวัยรุน เปนผูใหญ และเปนคนชรา เปนตน ใน
ความตายแบบนีเ้หตุปจจัยแหงชีวิตไมไดหมด และชีวิตก็ไมไดสิ้นไปจริงๆ เพียงแตเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ไปเทานั้น  

แตถาเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดท่ีทําใหสิ่งท่ีเปนเหตุปจจัยของชีวิตหมดไป ก็ถือวาเปน
ความตาย ตามหลักความเชื่อในพุทธศาสนา ความเปลี่ยนแปลงของเหตุปจจัยท่ีทําใหชีวิตหมดไป 
(คือตาย) อาจเกิดไดในกรณีตอไปนี้ (พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, 2547 และ พระดุษฎี เมธังกุโร, 
2544) 

1. สิ้นอายุขัย (อายุกขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นอายุ ซ่ึงเปนไปตามกฎธรรมชาติของ
สรรพสิ่งท่ีเกิดมา กลาวคือ ทุกสิ่งตกอยูในกฎแหงการเกิดข้ึน ดํารงอยู และดับไป ชีวิตของมนุษยท่ีเกิด
มานั้น แมจะไมมีโรคภัยหรือเหตุอ่ืนใหเสียชีวิตไปกอนวัยอันควร ก็ดํารงอยูไดชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 
ถาจะเปรียบก็คงจะเหมือนชิ้นสวนอีเลคโทรนิคชิ้นหนึ่ง ซ่ึงมีอายุการใชงานจํากัดอยูระยะหนึ่ง เม่ือพน
จากนั้นไป ชิ้นสวนนั้นก็หมดสภาพ คือไมสามารถทําหนาท่ีของมันไดตอไป ชีวิตของคนเราก็คลายกัน 
นั่นคือมีอายุขัยท่ีจํากัด นอกจากนี้ อายุขัยของคนเรายังไมเทากัน และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  
ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยท่ีสนับสนุนและเอ้ืออํานวยหลายดาน เชนความกาวหนาทางเทคโนโลยีดาน
การแพทย สภาพแวดลอมในการทํางาน และรูปแบบตลอดจนพฤติกรรมการดํารงชีวิตเปนตน  

การตายเพราะสิ้นอายุขัยนั้น อาจเปรียบไดกับตะเกียงท่ีไสหมด แมน้ํามันจะยังเหลืออยู 
แตก็ไมสามารถจะใหเปลวไฟท่ีมีแสงสวางตอไปได 

1
 ในทัศนะของพุทธศาสนา สิ่งที่เรียกวา “ชีวิต” มีองคประกอบใหญ 2 สวน คือ สวนที่เปนรูปธรรม กับสวนที่เปนนามธรรม อยางที่

เราเขาใจกันทั่วไปวา เปนเร่ืองของกายกับเร่ืองของจิต องคประกอบใหญทั้งสองสวนนี้ รวมอยูในสิ่งที่เรียกวา ขันธ 5 (The Five 

Aggregates) ซึ่งประกอบดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ 
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2. สิ้นกรรม (กัมมักขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นกรรม กรรมนั้นคือการกระทําซ่ึงมีผล
สืบเนื่องตามมา (consequences) อาจเปนกรรมท่ีทําในอดีต ซ่ึงอาจไกลออกไปจนถึงในอดีตชาติ 
หรืออาจเปนกรรมท่ีทําในปจจุบัน เชน การดูแลอนามัยเปนตน และอาจเปน กุศลกรรมหรือ
อกุศลกรรม ก็ได ข้ึนอยูกับวาการกระทําท่ีไดทําลงไปนั้นเปนฝายดีหรือไมดี กรรมท่ีทําไวนั้นมีหนาท่ี
ชวยสนับสนุนรูปและนาม (ชีวิต) ในภพท่ีเราเกิดมา เม่ือผลกรรมสิ้นไป ชีวิตก็สิ้นไป เปรียบเหมือน
ตะเกียงท่ีน้ํามันหมด แมไสตะเกียงจะยังเหลืออยู เปลวไฟและแสงสวางก็หมดไป 

3. สิ้นท้ังอายุและกรรม (อุภยักขยมรณะ) คือ ท้ังอายุขัยและกรรม สิ้นไปในเวลาเดียวกัน 
การตายในกรณีเชนนี้ จะเห็นไดเชน การตายของผูสูงอายุท่ีแกหงอม รูปและนาม (รางกายและจิตใจ) 
หมดสภาพ อีกท้ังกรรม คือ การกระทําท่ีจะเปนแรงสนับสนุนใหรูปและนามทําหนาท่ีของมัน ก็หมด
ไป เปรียบเหมือนตะเกียงท่ีท้ังน้ํามันและไสหมดไปดวยกัน 

4. มีเหตุหรือกรรมอยางอ่ืนมาตัดรอน (อุปจเฉทมรณะ) ทําใหชีวิตสิ้นไปกะทันหัน ท้ังท่ี
นาจะอยูตอไปได ในกรณีนี้ ท้ังอายุและกรรมยังไมหมด แตเกิดเหตุทําใหเสียชีวิตกะทันหัน เชนการ
ตายดวยอุบัติเหตุ หรือโรคระบาดเฉียบพลันรายแรง ทานเปรียบการตายในกรณีเชนนี้เหมือนกับ
ตะเกียงท่ีท้ังน้ํามันและไสยังคงมีอยู แตไฟดับไปเพราะเหตุอ่ืน เชน มีลมพัดมาแรง (เหตุภายนอก) 
จนทําใหเปลวไฟดับไป เปนตน 

ไมวาความตายจะเกิดข้ึนในกรณีใด สิ่งท่ีเหมือนกันก็คือ ในทุกกรณีลวนมีเหตุปจจัยท่ี
สามารถอธิบายได และความตายในทุกกรณีเปนเรื่องความเปลี่ยนแปลง ถาเขาใจชีวิตในทัศนะของ
พุทธศาสนาดังท่ีกลาวมาขางตน เรื่องความตายก็เปนสิ่งท่ีเขาใจไดไมยาก โดยเฉพาะความตายใน
ความหมายท่ีเก่ียวโดยตรงกับชีวิต แตก็มีความหมายอ่ืนของความตายท่ีควรทราบดวยเหมือนกัน 
ดังนั้น ในท่ีนี้จะพูดถึงความตาย 2 ประเภท คือ ความตายของชีวิต หรือตายทางรางกาย กับความตาย
โดยท่ียังไมสิ้นลมหายใจ อาจเรียกวาเปนความตายทางจิตใจ ทานพุทธทาสภิกขุ เรียกวาเปน “การ
ตายกอนตาย” 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสถามแกภิกษุสาวกเชนนี้ทีละอยางๆ จนถึงขันธ ๕ ขอสุดทาย คือ 
วิญญาณ แลวทรงสรุปวา เปนการสรุปขอความจากพระไตรปฎกแปลถอดความ (พระไตรปฎกฉบับ
ภาษาบาลี เลมท่ี 17 ขอ 127-129  หนา 82-84) 

“ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป... เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อยางใดอยาง
หนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ท้ังภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต 
ท้ังท่ีไกลและท่ีใกล ท้ังหมดนั้น เธอท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันถูกตองตามท่ีมันเปนวา “นั่นไมใช
ของเรา เราไมใชนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา”  (พระธรรมปฎก, 2544: 62) 

สรุปการตายและอายุขัยของมนุษยจะหยุดอยูท่ีขีดจํากัดสูงสุด บนขอโตแยงทางชีววิทยา 
และประเด็นของการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของสาเหตุการตายท่ีเกิดข้ึน จากเดิมท่ีสาเหตุการตายสวน
ใหญเปนสาเหตุจากปจจัยภายนอก เชน เกิดจากการติดเชื้อและพยาธิ แตในปจจุบันสาเหตุการตาย
สวนใหญเปนสาเหตุจากปจจัยภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน 
จึงเปนไปไดยากท่ีแนวโนมการตายในอนาคตจะมีแบบแผนดังท่ีปรากฏในอดีต อีกประการหนึ่งการ
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เพ่ิมข้ึนของอายุขัยเฉลี่ยท่ีเปนไปอยางตอเนื่องในศตวรรษท่ีผานมานั้น เกิดจากการลดลงของการตาย
ในเด็กเปนสวนใหญ คงเปนการยากมากท่ีจะเกิดปรากฏการณซํ้ารอยในอนาคตในประชากรวัยสูงอายุ
ท่ีมีอัตราตายต่ําอยูแลว (Carnes และคณะ, 2003) 

ความแตกตางในเร่ืองการตาย 
 

การศึกษาถึงความแตกตางในเรื่องการตาย (Mortality Differentials) คือ การพิจารณา
วาในแตละกลุมของ ประชากรจะมีภาวะการตายแตกตางกันอยางไร ในเบื้องตนเราสามารถแบงกลุม
ยอยของประชากรออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีมีความแตกตางกันตามลักษณะประชากร ไดแก เพศ 
อายุ และสถานภาพสมรส กลุมท่ีมีความแตกตางกันตามปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ระดับ
รายได ระดับการศึกษา อาชีพ และกลุมชนชาติ กลุมท่ีมีความแตกตางกันตามสภาพภูมิศาสตร ไดแก 
ถ่ินท่ีอยูซ่ึงเปนเขตเมืองหรือเขตชนบท ประโยชนของการ ศึกษาความแตกตางของการตายจากคนตาง
กลุมกันนี้ทําใหเราสามารถอธิบายไดวามีสาเหตุอะไรเปนปจจัยกําหนด ความแตกตางของการตาย
ตอไป (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 362 – 365) 

1. ความแตกตางของการตายตามลักษณะประชากร 

1.1 ความแตกตางของการตายระหวางเพศ จากสถิติตัวเลขการตายท่ีเชื่อถือได 
ในทุกสวนของโลก ไมวาจะเปนในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศดอยพัฒนาก็ตาม ตางรายงาน
ตรงกันวา ผูหญิงมีชวงอายุยืนยาวกวาผูชาย และแมแตจากการศึกษาชวงชีวิตของสัตวก็ไดผล
สอดคลองกันคือ สัตวเพศเมียจะมีอายุยืนกวาสัตวเพศผู การท่ีผูหญิงมีอายุยืนกวาผูชายนี้ จากการ
ศึกษาวิจัยหลายแหงท้ังจากคนและสัตวดังกลาว สามารถสรุป ไดวาเปนผลมาจากปจจัยทางชีววิทยา 
กลาวคือ แมในสภาพแวดลอมเดียวกันและมีกิจกรรมในชีวิตทุกอยางเหมือนๆ กัน ประชากรชายก็มี
อายุสั้นกวาประชากรหญิง และยิ่งมีการปรับปรุงการแพทยและการสาธารณสุขใหดียิ่งข้ึนประชากร
หญิงก็ยิ่งไดประโยชนมากข้ึนกวาประชากรชาย คือทําใหชองวางระหวางการตายของหญิงและชาย
หางกันออกไปอีกในประเทศตางๆ  

1.2 ความแตกตางของการตายระหวางกลุมอายุ รายละเอียดของการตายท่ี
แตกตางกันตามหมวด อายุไดแสดงไวชัดเจนแลวในหัวขอการคํานวณอัตราตายตามหมวดอายุ ในท่ีนี้
จะกลาวเพ่ิมเติมถึงความแตกตาง ของการตายตามหมวดอายุในประเทศพัฒนาแลวกับในประเทศดอย
พัฒนา จะเห็นไดชัดวาในประเทศดอยพัฒนา ท่ีมีอัตราตายอยูในระดับสูง เสนกราฟของอัตราตายตาม
หมวดอายุจะเปนรูปตัวยู (U-curve) คือ แสดงอัตราตาย ท่ีสูงในหมูทารกและหมูคนชรา สําหรับใน
ประเทศพัฒนาแลว กราฟดังกลาวจะเปนรูปตัวเจ (J-curve) นั่นคือ มีอัตราตายของทารกในระดับต่ํา 
และอัตราตายของคนชราในระดับสูง ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาท่ัวไปในทุกสังคม คือคนเรายิ่งมีอายุมากข้ึน
เทาใดก็ยิ่งเดินทางเขาใกลความตายเทานั้น 

1.3 ความแตกตางของการตายตามสถานภาพสมรส ในการศึกษาความสัมพันธ
ของอัตราตายกับ สถานภาพสมรสในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน พบผล
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ตรงกันวา ในกลุมคนท่ี แตงงานแลวจะมีอัตราตายตํ่ากวากลุมคนท่ีอยูเปนโสด และกลุมคนท่ีเปน
หมายหรือหยารางมีอัตราตายสูงสุดการท่ีคนท่ีอยูเปนโสดมีอัตราตายสูงกวาคนท่ีแตงงานแลวนั้น เปน
ผลมาจากกฎของการเลือกและการถูกเลือก กลาวคือ การแตงงานนั้นตองมีข้ันตอนของการเลือกคูเขา
มาเก่ียวของอยูเสมอและบุคคลท่ีมีสุขภาพ สมบูรณยอมไดรับการเลือกใหเปนคูสมรสมากกวาคนท่ีมี
สุขภาพออนแอข้ีโรค หรือมีลักษณะผิดปกติไปจากบุคคลอ่ืน เชน พิการ หรือปญญาออน เปนตน 
ดังนั้นในกลุมคนท่ีอยูเปนโสดจึงมีสัดสวนของคนท่ีมีสุขภาพไมดีอยูมาก ทําใหมีอัตราตายสูงกวาคนท่ี
แตงงาน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ในกลุมคนท่ีแตงงานยอมมีสภาพแวดลอม ของชีวิตท่ีดี คือมีหนาท่ี
รับผิดชอบซ่ึงกันและกัน มีการเอาอกเอาใจ ดูแลทุกขสุขกันยามเจ็บปวย มากกวาในกลุม คนโสดท่ี
ขาดคนดูแลใกลชิด 

สําหรับในกลุมคนท่ีเปนหมายหรือหยารางซึ่งเปนกลุมท่ีมีอัตราตายสูงสุด กลาวได
วาสภาพของการเปน หมายหรือการหยารางทําใหประชากรกลุมนี้ขาดความม่ันคงทางจิตใจ สุขภาพ
กายและจิตจะออนแอขาดความระมัดระวังในการดูแลตนเอง เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
มีรายงานวาในกลุมคนพวกนี้มักมีอัตราการฆาตัวตายสูง อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถสรุปไดแนชัดนัก 
เนื่องจากการศึกษาในเรื่องนี้ยังมีนอยอยู จึงควรมีการศึกษาอยางลึกซ้ึงตอไป 

 

2. ความแตกตางของการตายตามปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.1 ความแตกตางของการตายระหวางกลุมอาชีพ รายได และการศึกษา ในกลุม
คนท่ีมีสถานภาพ ทางเศรษฐกิจสังคมสูง ซ่ึงวัดไดจาก อาชีพ ระดับรายได และระดับการศึกษานั้น 
โดยท่ัวไปมีอัตราตายต่ํากวา กลุมคนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา ท้ังนี้เพราะผูมีอาชีพท่ีดี 
มีรายไดและมีระดับการศึกษาสูง ยอมมีโอกาสท่ีจะใชชีวิตอยางสะดวกสบาย มีโอกาสท่ีจะมีสุขภาพ
พลานามัยดี ซ่ึงทําใหมีโอกาสท่ีจะมีชีวิตยืนยาวกวาคนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตํ่ากวา  
ในแงของอาชีพนั้นผูท่ีมีอาชีพเสี่ยงภัยสูง เชน กรรมกรท่ีตองทํางานกับเครื่องจักร หรือท่ีตองทํางานใช
แรงมากๆ มีอัตราตายสูงท่ีสุด  ในเรื่องของระดับรายไดก็เชนกัน กลาวไดวา ผูท่ียิ่งมีระดับรายไดสูงก็
ยิ่งมีอัตราตายต่ํา สวนคนจน มีอัตราตายสูงกวาคนรวยนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราตายของทารก
ในกลุมผูมีรายไดนอยจะสูงมากในเกือบทุกสังคม  สําหรับเรื่องระดับการศึกษากับอัตราตายนั้น 
มีประเด็นท่ีนาสนใจวาระดับการศึกษาของมารดามีความ สัมพันธกับอัตราตายของทารกมาก 
กลาวคือ ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีไมรูหนังสือจะมีอัตราตายสูงมากและอัตราตายของทารกจะตํ่าลง
เรื่อยๆ เม่ือมารดามีระดับการศึกษาสูงข้ึน จากการสํารวจในสหรัฐอเมริกา ฮังการี ยูโกสลาเวีย 
ฝรั่งเศส และไทย ไดผลในเรื่องนี้ตรงกัน 

2.2 ความแตกตางของการตายระหวางกลุมชนชาติ ในประเทศท่ีประกอบดวย
กลุมหลายชนชาติ เทาท่ีมีการศึกษามาพบวา กลุมชนชาติตางกันมีอัตราตายแตกตางกัน ตัวอยางเชน 
ในสหรัฐอเมริกา คนขาวสวนมากมีอายุยืนมากกวาคนดําในทุกกลุมอายุ แมวาจะมีอาชีพเดียวกันก็
ตาม ในสหภาพโซเวียต อายุขัยเฉลี่ย ของชาวเชเชน (Chechen) เทากับ 50 ป ในขณะท่ีชาวลัทเวีย 
(Latvian) มีอายุขัยเฉลี่ยสูงถึง 73.1 ป ในแอฟริกาใต ซ่ึงเปนประเทศท่ีชาวผิวขาวเปนกลุมนอย 
แตเปนกลุมท่ีมีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง อัตราตายของทารกในกลุมคนผิวขาวมีเพียง 
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26.6 ตอ 1,000 แตอัตราตายของทารกในกลุมคนพ้ืนเมืองสูงถึง 104.8 ตอ 1,000 ในมาเลเซีย อัตรา
ตายของชาวมลายูสูงกวาชาวจีนและชาวอินเดียมาก (20 : 13) เชนเดียวกันในพมาอัตราตายของ
ทารกและเด็กในกลุมชาวพมาสูงกวาชาวอินเดียและปากีสถาน 28% และเม่ือเทียบกับชาวจีนจะสูง
กวาถึง 59% ในหมูเกาะบอรเนียวเหนือ อัตราตายของชาวพ้ืนเมืองสูงกวาชาวจีนมากท้ังๆ ท่ีอยู
ภายใตสิ่งแวดลอมเหมือนๆ กัน 

ในแงมานุษยวิทยาแลว อัตราตายของกลุมตางชนชาติท่ีแตกตางกันนี้ มิไดมี
สาเหตุมาจากความแตกตาง ท่ีมีมาแตกําเนิดของแตละชนชาติ สาเหตุท่ีทําใหในแตละกลุมชนชาติซ่ึง
อยูภายใตสังคมเดียวกันนี้มีอัตราตายแตกตางกันมี 2 ประการคือ 1) กลุมชนชาติท่ีมีอัตราตายสูงมักมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า ดังเชน กลุมคนผิวดําในอเมริกา หรือกลุมชาวพ้ืนเมืองใน
แอฟริกาใต 2) เกิดจากความแตกตางกันในดานวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดชัดคือในหมูชาวจีนซ่ึงเปนกลุมท่ี
รักความสะอาดและระมัดระวังสุขภาพของตนเองมาก จึงมีอัตราตายต่ํา เม่ือเทียบกับกลุมชนชาติอ่ืนๆ 

 

3. ความแตกตางของการตายตามสภาพภมิูศาสตร 
ในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 ประเทศทางยุโรปและอเมริกาเหนือ ประชากรในเขตเมือง

มีอัตราตาย สูงกวาประชากรในเขตชนบท ดวยสาเหตุจากสภาพแวดลอมในเขตเมืองเต็มไปดวยพิษ
ตางๆ มากมาย มีประชากร อาศัยอยูหนาแนน และมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากท่ีปลอยน้ําเสีย
ลงแมน้ํา การสุขาภิบาล และการคุมครองภัยจากรัฐอยูในสภาพท่ีไมสามารถพ่ึงพาได ในสมัยนั้น 
ชั่วโมงการทํางานของประชาชนก็ยาวกวา 8 ชั่วโมงและมี อัตราการเสี่ยงภัยสูง แตภายหลังจากท่ี
ประเทศเหลานี้ไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การแพทย การสาธารณสุข และสภาพแวดลอมตางๆ 
ทําใหความแตกตางของการตายในเขตเมืองและเขตชนบทคอยๆ ลดลง จนกลาวไดวาในปจจุบนัความ
แตกตางดังกลาวนี้มีอยูนอยมาก แตถาพิจารณาเฉพาะอัตราตายของทารก ปรากฏวาในเขตชนบท 
มีอัตราตายของทารกสูงกวาในเขตเมืองเล็กนอย  

สําหรับในประเทศดอยพัฒนา เขตเมืองของประเทศเหลานี้มักจะเปนศูนยกลางของความ
เจริญทุกดาน ซึ่งรวมถึงดานการแพทยและการสาธารณสุขดวย ประชากรในเขตเมืองสวนใหญจะเปน
ผูมีการศึกษาดี มีความ รายไดคอนขางสูง และเอาใจใสตอสุขภาพของตนและครอบครัว แตสิ่งซ่ึงเปน
ขอดอยของเขตเมืองก็คือ สภาพ แวดลอมท่ีเลวประกอบดวยมลพิษตางๆ เหมือนกับเขตเมืองใน
ประเทศพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม จากสถิติตัวเลข ของประเทศดอยพัฒนาหลายแหง เม่ือกอน
คริสตศตวรรษท่ี 20 แสดงแนวโนมท่ีชัดแจงวา โดยท่ัวไปในเขตเมือง มีอัตราตายตํ่ากวาในเขตชนบท 
ปรากฎการณนี้เกิดข้ึนในหลายประเทศ ไดแก คองโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐอาหรับ 
ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย ไตหวัน อินโดนีเซีย และไทย 

4. แบบแผนและการเปล่ียนแปลงภาวะการตายในประเทศไทย 
 กอน พ.ศ. 2490 ภาวะการตายของไทยอยูในระดับสูง กลาวคือ อัตราตายอยางหยาบอยู
ในระดับประมาณ 30 ตอ 1,000 เม่ือมาถึง พ.ศ. 2490 นี้เองท่ีอัตราตายไดเริ่มลดลงอยางรวดเร็ว 
กลาวคือลดลงจาก 27 ตอ 1,000 ลงมาเปน 18 ตอ 1,000 ระยะนี้ เองเรียกวาระยะเริ่มการ
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เปลี่ยนแปลงทางภาวะการตายของประเทศไทย หลักฐานไดแสดงไวมากมายกวาการตายเริ่มลดลง
หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือหลัง พ.ศ. 2490 เปนตนมา 
 การท่ีอัตราการตายของไทยเริ่มลดลงครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ตรงกับประเทศ
กําลังพัฒนาอ่ืนๆ ในเอเชียดวยเหมือนกัน ท้ังนี้เพราะชวงเวลาดังกลาวประเทศตางๆ ในเอเชียรวมท้ัง
ประเทศไทยไดรับ เอาวิทยาการทางสาธารณสุขใหมๆ มาใชท่ีสําคัญ ไดแก ดีดีที ซ่ึงไดรับผลสําเร็จ
อยางดี อัตราตายดวยโรคมาเลเรีย ไดลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหอัตราตายโดยสวนรวมลดลงมามาก 
อัตราตายอยางหยาบใน พ.ศ. 2513 ลดลงเหลือ 10-11 ตอ 1,000 ปจจุบันมีคาต่ํากวา 8-9 ตอ 1,000 
อัตราตายของทารก ลดลงจาก ในทศวรรษกอน มาอยูในระดับประมาณ 8 ตอ 1,000 ใน พ.ศ. 2534  
และจํานวนตาย อัตราการตายตอประชากร 1,000 คน จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2554 เทากับ 6.5  
พ.ศ. 2555  เทากับ  6.5  พ.ศ. 2556 เทากับ 6.6  พ.ศ. 2557  เทากับ 6.7 พ.ศ. 2558 เทากับ  6.9  
ซ่ึงทําใหเห็นภาพรวมของอดีตจนถึงปจจุบันท่ีอัตราการตายของประเทศไทยไดลดลงอยางชัดเจน  
แตอยางไรก็ตามผูเขียนมีขอสังเกตวาระหวาง พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 จุดทศนิยมของอัตราการตายมี
แนมโนมของตัวเลขท่ีสูงข้ึน ซ่ึงตองติดตามปรากฏการณและทิศทางการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาวะการ
ตายตอไป (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 
 การลดอัตราตายของประเทศไทยนั้น นอกจากการนําเอาวิทยาการใหมๆ ทางดาน
สาธารณะ เชน การใชท่ีดีท่ีแลว การปองกันโรคระบาด เชน การฉีดวัคซีน การปองกันและรักษาโรค
ติดเชื้อโดยตัวยา เชน เพนนิซิลิน ก็ไดมีสวนลดอัตราตายอยางมาก โดยเฉพาะการตายของทารกและ
เด็กซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีทําให อัตราตายโดยสวนรวมของไทยลดลง 
 ถาพิจารณาจํานวนตาย อัตราการตายตอประชากร 1,000 คน จําแนกตามภาคและเพศ  
พ.ศ. 2544-2558 จะพบวาอัตราการตายภาพรวมท่ัวราชอาณาจักร เทากับ 6.9 เม่ือจําแนกตามเพศ 
พบวาเพศชายมีอัตราการตายท่ีสูงกวาเพศหญิง คือ 7.9 และ 5.9 ตามลําดับ สําหรับภาคท่ีมีอัตราการ
ตายสูงสุดไดแก  ภาคเหนือ เทากับ 7.8 รองลงมาตามลําดับ คือ กรุงเทพมหานคร เทากับ 7.2 ภาค
กลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) เทากับ 7.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 6.6 และอัตราการตายนอย
ท่ีสุด คือ ภาคใต เทากับ 5.9 และทุกภาครวมกรุงเทพมหานคร อัตราการตายของผูชายจะมากกวา
ผูหญิง  
 และในขณะเดียวกันแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพ่ือการพัฒนานโยบาย 
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการ “เปดเผยผล
สํารวจสถานการณภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย” โดย ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 
หัวหนาแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพ่ือการพัฒนานโยบาย สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศหรือ IHPP (ไอเอชพีพี) กลาววา จากการประเมินภาระโรคซ่ึงเปนตัววัดการ
สูญเสียดานสุขภาพหรือ “ปสุขภาวะท่ีสูญเสีย” อันเปนดัชนีชี้วัดสถานะสุขภาพท่ีเปนมาตรฐานของ
ประชากร ประกอบดวยการวัดความสูญเสียจากการตายกอนวัยอันควร และ ความสูญเสียจากการมี
ชีวิตอยูดวยความพิการหรือความบกพรองทางสุขภาพ 
 จากการศึกษา ความสูญเสียปสุขภาวะของประชากรไทย ลาสุดท่ีสํารวจในป พ.ศ. 2556 
และทําการวิเคราะหรวบรวมเพ่ือแปลผลในป พ.ศ. 2559 พบวา ประชากรไทยมีการสูญเสียปสุขภาพ
ดี รวมกัน 15.3 ลานป โดยเปนความสูญเสียดวยการตายกอนวัยอันควร 10 ลานป และตองอยูอยาง
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เจ็บปวยหรือพิการ 5.3 ลานป หากคํานวณเปนมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะสูงถึง 930,053 
ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 7.2 ของจีดีพีประเทศ โดยมีกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ NCDs เปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดภาระโรคท่ีสูงเพ่ิมข้ึน เปนผลจากพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของคนไทย โดยมี
ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และภาวะน้ําหนักเกินท่ีเกิดจากการบริโภค
ไมเหมาะสม ขาดการออกกําลังกายท่ีเพียงพอ (กนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2559: มติชนออนไลน) 
 
ตารางท่ี 5.2 จํานวนเกิดมีชีพ อัตราเกิดแบบมีชีพ และจํานวนตาย อัตราการตายตอประชากร 1,000 

คน จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2544-2558 
 

ป เกิดมีชีพ อัตรา
การ
เกิด 

ตาย อัตรา
การ
ตาย 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

2544(2001) 790,425 407,400 383,025 12.7 369,493 213,298 156,195 6.0 
2545(2002) 782,911 403,397 379,514 12.5 380,364 219,480 160,884 6.1 
2546(2003) 742,183 382,621 359,562 11.8 384,131 221,962 162,169 6.1 
2547(2004) 813,069 418,361 394,708 13.0 393,592 225,027 168,565 6.3 
2548(2005) 809,485 416,474 393,011 13.0 395,374 225,622 169,752 6.4 
2549(2006) 793,623 409,231 384,392 12.7 391,126 222,811 168,315 6.2 
2550(2007) 797,588 410,921 386,667 12.7 393,255 222,170 171,085 6.3 
2551(2008) 784,256 404,043 380,213 12.4 397,327 224,090 173,237 6.3 
2552(2009) 765,047 394,555 370,492 12.1 393,916 222,815 171,101 6.2 
2553(2010) 761,689 392,098 369,591 12.0 411,331 232,791 178,540 6.5 
2554(2011) 782,198 403,046 379,152 12.2 414,670 235,189 179,481 6.5 
2555(2012) 780,975 402,328 378,647 12.2 415,141 235,735 179,406 6.5 
2556(2013) 748,081 385,522 362,559 11.6 426,065 241,819 184,246 6.6 
2557(2014) 711,805 366,649 345,156 11.0 435,624 245,902 189,722 6.7 
2558(2015) 679,502 348,913 330,589 10.4 445,964 252,302 193,662 6.9 

ท่ีมา: กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
(2558)





  

ตารางท่ี 5.3 จํานวนการตาย รอยละ และอัตราตายตามกลุมอายุ ตอประชากร 1,000 คน จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2554-2558 
 

อาย ุ เพศ  2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 
จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา  จํานวน อัตรา  จํานวน อัตรา อัตรา 

0-4 รวม  7,182 9.0 1.7 7,247 9.0 1.8 6,495 8.7 1.5 6,277 8.8 1.4 5,841 8.6 1.3 
ชาย  4,102 10.0 1.0 4,069 9.8 1.0 3,664 9.5 0.8 3,535 9.6 0.8 3,338 9.6 0.7 
หญิง  3,080 8.0 0.7 3,178 8.2 0.8 2,831 7.8 0.7 2,742 7.9 0.6 2,503 7.6 0.6 

5-9 รวม  1,616 0.4 0.4 1,476 0.4 0.4 1,441 0.4 0.3 1,311 0.3 0.3 1,166 0.3 0.3 
ชาย  978 0.5 0.2 874 0.4 0.2 879 0.4 0.2 776 0.4 0.2 697 0.3 0.2 
หญิง  638 0.3 0.2 602 0.3 0.2 562 0.3 0.1 535 0.3 0.1 469 0.2 0.1 

10-11 รวม  2,060 0.5 0.5 1,947 0.5 0.5 1,768 0.4 0.4 1,755 0.4 0.4 1,716 0.4 0.3 
ชาย  1,317 0.6 0.3 1,216 0.5 0.3 1,114 0.5 0.3 1,114 0.5 0.3 1,087 0.5 0.2 
หญิง  743 0.3 0.2 731 0.3 0.2 654 0.3 0.1 641 0.3 0.1 629 0.3 0.1 

15-19 รวม  5,140 1.0 1.2 5,211 1.1 1.3 4,906 1.0 1.2 4,741 1.0 1.1 4,836 1.0 1.1 
ชาย  3,896 1.5 0.9 3,958 1.6 1.0 3,675 1.5 0.9 3,589 1.5 0.8 3,693 1.5 0.8 
หญิง  1,244 0.5 0.3 1,253 0.5 0.3 1,231 0.5 0.3 1,152 0.5 0.3 1,143 0.5 0.3 

20-24 รวม  5,659 1.2 1.3 5,454 1.2 1.3 5,453 1.1 1.3 5,425 1.1 1.2 5,614 1.2 1.3 
ชาย  4,383 1.8 1.0 4,187 1.7 1.0 4,137 1.7 1.0 4,177 1.7 0.9 4,347 1.8 1.0 
หญิง  1,276 0.6 0.3 1,267 0.5 0.3 1,316 0.6 0.3 1,248 0.5 0.3 1,267 0.5 0.3 

25-29 รวม  7,307 1.5 1.8 6,923 1.4 1.7 6,586 1.4 1.5 6,392 1.4 1.5 6,206 1.3 1.4 
ชาย  5,531 2.2 1.3 5,176 2.1 1.3 4,921 2.0 1.1 4,854 2.1 1.1 4,694 2.0 1.1 
หญิง  1,776 0.7 0.4 1,747 0.7 0.4 1,665 0.7 0.4 1,538 0.7 0.4 1,512 0.7 0.3 

30-34 รวม  10,659 2.0 2.6 10,014 1.9 2.4 9,699 1.9 2.3 9,408 1.8 2.2 8,805 1.7 2.0 
ชาย  7,862 2.9 1.9 7,411 2.8 1.8 7,224 2.7 1.7 6,969 2.7 1.6 6,522 2.6 1.5 
หญิง  2,797 1.0 0.7 2,603 1.0 0.6 2,475 1.0 0.6 2,439 0.9 0.6 2,283 0.9 0.5 

ท่ีมา: กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2558)
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ตารางท่ี 5.3 จํานวนการตาย รอยละ และอัตราตายตามกลุมอายุ ตอประชากร 1,000 คน จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) 
 

อาย ุ เพศ  2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 
จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา  จํานวน อัตรา  จํานวน อัตรา อัตรา 

35-39 รวม  13,981 2.6 3.4 14,027 2.6 3.4 13,594 2.5 3.2 13,564 2.5 3.1 13,349 2.5 3.0 
ชาย  10,135 3.8 2.4 10,305 3.9 2.5 10,022 3.8 2.4 10,000 3.8 2.3 9,854 3.7 2.2 
หญิง  3,846 1.4 0.9 3,722 1.4 0.9 3,572 1.3 0.8 3,564 1.3 0.8 3,495 1.3 0.8 

40-44 รวม  18,346 3.3 4.4 18,442 3.4 4.5 18,349 3.4 4.3 18,196 3.4 4.2 18,203 3.4 4.0 
ชาย  12,894 4.8 3.1 13,082 4.9 3.2 13,126 4.9 3.1 12,922 4.9 3.0 13,093 5.0 2.9 
หญิง  5,452 1.9 1.3 5,360 1.9 1.3 5,223 1.9 1.2 5,274 1.9 1.2 5,110 1.9 1.1 

45-49 รวม  23,390 4.6 5.6 23,174 4.5 5.6 23,310 4.5 5.5 23,750 4.5 5.4 23,584 4.5 5.3 
ชาย  16,016 6.5 3.9 15,868 6.4 3.8 16,115 6.4 3.8 16,330 6.4 3.7 16,271 6.4 3.7 
หญิง  7,374 2.8 1.8 7,306 2.7 1.8 7,195 2.7 1.7 7,420 2.7 1.7 7,313 2.7 1.6 

50-54 รวม  27,255 6.3 6.6 27,874 6.3 6.7 28,135 6.2 6.6 28,791 6.1 6.6 29,466 6.1 6.6 
ชาย  18,201 8.8 4.4 18,609 8.8 4.5 18,890 8.6 4.4 19,353 8.6 4.4 19,853 8.6 4.4 
หญิง  9,054 4.0 2.2 9,265 4.0 2.2 9,245 3.9 2.2 9,438 3.8 2.2 9,613 3.8 2.2 

55-59 รวม  29,801 8.6 7.2 30,265 8.4 7.2 30,777 8.5 7.2 32,078 8.6 7.4 32,867 8.4 7.4 
ชาย  19,075 11.7 4.6 19,263 11.4 4.6 19,734 11.5 4.6 20,738 11.8 4.8 21,650 11.8 4.9 
หญิง  10,726 5.9 2.6 11,002 5.8 2.6 11,043 5.8 2.6 11,340 5.8 2.6 11,217 5.5 2.5 

60-64 รวม  33,121 13.0 8.0 33,903 12.6 8.1 35,195 12.4 8.3 36,080 12.1 8.3 37,454 12.2 8.4 
ชาย  20,047 16.9 4.8 20,537 16.4 4.9 21,336 16.2 5.0 22,018 15.9 5.1 22,977 16.1 5.2 
หญิง  13,074 9.6 3.2 13,366 9.3 3.2 13,859 9.1 3.3 14,062 8.8 3.2 14,477 8.8 3.2 

65-69 รวม  34,744 19.6 8.4 34,695 19.0 8.3 36,115 18.5 8.5 37,994 18.1 8.7 40,069 17.7 9.0 
ชาย  20,202 24.9 4.9 20,181 24.2 4.8 20,954 23.6 4.9 21,983 22.9 5.0 23,238 22.5 5.2 
หญิง  14,542 15.2 3.5 14,514 14.7 3.5 15,161 14.3 3.6 16,011 14.1 3.7 16,831 13.7 3.8 

ท่ีมา: กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2558)

 





 

ตารางท่ี 5.3 จํานวนการตาย รอยละ และอัตราตายตามกลุมอายุ ตอประชากร 1,000 คน จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2554-2558 (ตอ) 
 

อาย ุ เพศ  2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 
จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา รอยละ จํานวน อัตรา รอยละ 

70 ขึ้นไป รวม  194,277 55.8 46.9 1 194,429 53.9 46.8 204,202 52.3 47.9 209,842 52.8 48.2 216,773 52.2 48.6 
ชาย  90,495 61.6 21.8 90,980 59.7 21.9 96,007 59.8 22.5 97,536 58.1 22.4 100,980 57.3 22.6 
หญิง  103,782 51.6 25.0 103,449 49.6 24.9 108,195 47.1 25.4 112,306 48.9 25.8 115,793 48.5 26.0 

ไมทราบ รวม  132 . . . 0.0 60 . . . - 40 . . . 0.0 20 . . . 0.0 15 . . . 0.0 
ชาย  55 . . . 0.0 19 . . . - 21 . . . 0.0 8 . . . 0.0 8 . . . 0.0 
หญิง  77 . . . 0.0 41 . . . - 19 . . . 0.0 12 . . . 0.0 7 . . . 0.0 

ท่ีมา: กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2558) 
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บทสรุป 
 ภาวะการตาย มีความเก่ียวของโดยตรงตอจํานวนขอมูลประชากรในสังคมและประทศชาติ
นั้นๆ ซ่ึงสามารถเปนภาพสะทอนของการพัฒนาท้ังในแงของเศรษฐกิจ สังคม สาธรณสุข อนามัย 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ของประเทศนั้นๆ วาเปนอยางไรและมีนโยบายการพัฒนา
ทางดานประชากรจากอดีตเปนอยางไรบาง ซ่ึงสงผลกระทบใหเปนโครงสรางทางประชากรในลักษณะ
ท่ีเห็นดังปจจุบันนี้ของในแตละประเทศ ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป  และสามารถนําเปนขอมูลเพ่ือ
จัดอยูในลักษณะของประเทศท่ีพัฒนาแลว กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา  เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนา
รวมกันและเปรียบเทียบการพัฒนาใหเห็นถึงการยกระดับท่ีดีข้ึนสูเปาหมายท่ีไดตั้งไวรวมกันตอไป 

 สําหรับภาวะการตายในประเทศไทยถาพิจารณาจํานวนตาย อัตราการตายตอประชากร 
1,000 คน จําแนกตามภาคและเพศ  พ.ศ. 2544- 2558 จะพบวาอัตราการตายภาพรวมท่ัว
ราชอาณาจักร พบวาเพศชายมีอัตราการตายท่ีสูงกวาเพศหญิง ภาคท่ีมีอัตราการตายสูงสุดไดแก  
ภ าค เหนื อ  รองล งมาตามลํ า ดั บ  คื อ  กรุ ง เทพ มห านคร ภ าคกลาง (ไม รวมกรุ ง เทพ ฯ ) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอัตราการตายนอยท่ีสุด คือ ภาคใต และทุกภาครวมกรุงเทพมหานคร 
อัตราการตายของผูชายจะมากกวาผูหญิง 36อยางไรก็ตามตองยอมรับวาเทคโนโลยีทางการแพทย
กาวหนาเปนอยางมากทําให 36ประชากรเขาถึงทางการตรวจสุขภาพ การรักษาโรคท่ีเปนไปอยาง
เหมาะสมหลากหลายมากกวาอดีต จึงทําใหประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน แตอยางไรก็ตามสาเหตุ
การตายท่ีสําคัญสําหรับคนไทยยังไดแก 1) มะเร็งทุกชนิด 2) โรคหลอดเลือดในสมอง 3) ปอดอักเสบ  
4) โรคหัวใจขาดเลือด 5) อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงทางบก และท่ีสําคัญแนวโนมของการ
เสียชีวิตอันเกิดจากกลุมโรคเรื้อรังนั้นมีสูงมากข้ึน การท่ีบุคคลจะมีอายุยืนไดนั้นอยางแรกตองเชื่อม่ัน
ในการต้ังเปาหมายแหงชีวิตโดยเฉพาะอายุท่ียืนยาวสามารถมีความเปนไปไดหากมีการดูแลสุขภาพ
กายใจและปรับพฤติกรรมการใชชีวิตใหเหมาะสมกับตนเอง   
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คําถามทายบท 
 
จงอธิบายและแกปญหาคําถามตอไปนี้ใหไดคําตอบท่ีสมบูรณ 
 

1. การตาย หรือ ความตาย มีความหมายเหมือนหรือตางกันอยางไร อธิบาย 
2. สาหตุการตายแบงเปนก่ีประเภทอะไรบาง 
3. ความเปลี่ยนแปลงของเหตุปจจัยท่ีทําใหชีวิตหมดไป (คือตาย) ตามหลักพระพุทธศาสนา มี

อะไรบาง 
4. จะวิเคราะหสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยใน 10 ยอนหลัง (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2560) วามา

จากสาเหตุใดบาง พรอมอธิบายขอมูล 
5. ภาวะการตายของประชากรของแตละกลุมยอมแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจยัใด 
6. นักศึกษาจะนําความรูเก่ียวกับภาวะการตายไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติอยางไร  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6 
ภาวะการยายถิ่น 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 
 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 
1. ความหมายของการยายถ่ินฐาน 
2. ประเภทของการยายถ่ิน 
3. วิธีวัดภาวะการยายถ่ิน 
4. การตัดสินใจท่ีจะยายถ่ิน 
5. การยายถ่ินระหวางประเทศ 
6. การยายถ่ินภายในประเทศไทย 
7. แนวโนมและนโยบายเก่ียวกับการยายถ่ินในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงคทั่วไป 

 
1.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจความหมายของการยายถ่ินฐาน  ประเภทของการ

ยายถ่ิน  วิธีวัดภาวะการยายถ่ิน  การตัดสินใจท่ีจะยายถ่ิน  การยายถ่ินระหวางประเทศ  การยายถ่ิน
ภายในประเทศไทย   

2.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวโนมและนโยบายเก่ียวกับการยายถ่ิน
ในประเทศไทย 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเนื้อหาบทท่ี 6 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1. อธิบายความหมายของการยายถ่ินฐาน 
2. จําแนกประเภทของการยายถ่ิน 
3. บอกวิธีวัดภาวะการยายถ่ิน 
4. บอกสาเหตุการตัดสินใจท่ีจะยายถ่ิน 
5. วิเคราะหการยายถ่ินระหวางประเทศ 
6. วิเคราะหการยายถ่ินภายในประเทศไทย 
7. วิเคราะหแนวโนมและนโยบายเก่ียวกับการยายถ่ินในประเทศไทย 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเนื้อหาประจําบทท่ี 6 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 4 กลุมๆ ละเทากัน เพ่ือศึกษาและวิเคราะห ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การยายถ่ินระหวางประเทศของคนไทย 
กลุมท่ี 2 การยายถ่ินภายในประเทศ 
กลุมท่ี 3 การยายถ่ินของแรงงานตางชาติเขามาในประเทศไทย 
กลุมท่ี 4 กรณีศึกษารูปแบบการตัดสินใจยายถ่ินของประชากรในจงัหวดัอุดรธานี 

3. เรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษเก่ียวกับการการยายถ่ินเขาและยายถ่ินออกของแรงงาน
ในจังหวัดอุดรธานี  จากสํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

4.    ผูศึกษานําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมายหนาชั้นเรียน 
5. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
6. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
7. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 
2. วิทยากรบรรยายพิเศษ 
3. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. หนังสือ ตํารา บทความ กรณีศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
5. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
6. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. ประเมินความรูกอนและหลังการอบรมโดยวิทยากร 
3. สังเกตความสนใจขณะทํางานกลุม 
4. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปน 
5. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
6. สังเกตจากการตอบคําถาม 
7. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท



บทที่  6 
ภาวะการยายถิ่น 

 
การยายถ่ินเปนพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีความตอเนื่อง มีลักษณะเปนกระบวนการท่ีใช

เวลานาน และการยายถ่ินยังข้ึนอยูกับเวลา สถานท่ี ตลอดจนกิจกรรมของผูยายถ่ิน การแบงประเภท
ของการยายถ่ินแบงโดย ระยะเวลา แบงโดยสถานท่ี แบงโดยสาเหตุการยายถ่ิน และแบงโดยลักษณะ
การยาย ในการตัดสินใจยายถ่ินบางครั้งผูยายจะพิจารณาอยางรอบคอบ แตในบางครั้งก็อาจไมได
พิจารณาเอง หากแตทําการตัดสินใจไปตามคานิยมของคนไทยและละแวกบานเดียวกันก็ไดใน
กระบวนการยายถ่ินตองคํานึงถึงขอไดเปรียบเสียเปรียบในถ่ินท่ีอยูเดิมและถ่ินท่ีอยูใหม แลละการยาย
ถ่ินยังเปนจังหวะหนึ่งของชีวิตดวย การยายถ่ินระหวางประเทศนั้นสําหรับประเทศไทยไปทํางานใน
แถบตะวันออกกลางมากโดยเฉพาะประชากรในภาคอีสานของประเทศไทยจะไปทํางานตางประเทศ
เปนจํานวนมาก ตอมาจึงมีแนวโนมไปทํางานในแถบเอเชียมากข้ึนและปจจุบันนี้ก็ยังมีแรงงานไทย
นิยมเดินทางไปทํางานตางประเทศมากท่ีสุดคือ จีนไตหวัน รองลงมาตามลําดับคือ เกาหลีใต ญี่ปุน 
สิงคโปร  และอิสราเอล สวนการยายถ่ินภายในประเทศของคนไทยก็พบวามีการยายถ่ินมีอยู
ตลอดเวลาท้ังนี้เพราะสาเหตุทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเหตุผลประการตางๆ ตราบใดท่ี
ความเจริญของภูมิภาคและทองถ่ินยังไมเจริญอยางท่ัวถึงประชากรก็ตองปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคมตอไป 

 

ความหมายของการยายถิ่นฐาน 
 

การยายถ่ิน (Migration) เปนองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีใหความหมาย
และวัดจํานวน ไดยากท่ีสุด การยายถ่ินมิไดเปนสิ่งตายตัวเหมือนกับการเกิดและการตายซ่ึงเกิดข้ึนครั้ง
เดียวในชีวิตคนและเห็นไดชัด การยายถ่ินเปนพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีความตอเนื่อง มีลักษณะเปน
กระบวนการท่ีใชเวลานาน ไมใชเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและสมบูรณในตัวของมันเองไดในเวลาอันสั้น 
เม่ือใดเราจึงจะเรียกพฤติกรรมหนึ่งๆ วาเปนการยายถ่ินและเม่ือใดเราจะไมถือวาเปนการยายถ่ินนั้น 
อยางนอยเราจะตองคํานึงถึงสิ่งสามประการ ไดแก เวลา สถานท่ี และกิจกรรมท้ังสามประการนี้เรา
จะตองนํามาพิจารณาประกอบกัน กลาวคือ ปกติการยายถ่ินตอง เปนการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่ีไกล
ออกไปจากเดิมพอสมควร และจะตองเปลี่ยนแปลงไปเปนเวลานานพอสมควร แตเปนการยากท่ีจะ
ตอบไดวาไกลแคไหนและนานเทาไรจึงจะเรียกไดวาเปนการยายถ่ิน ฉะนั้น จึงตองอาศัยหลัก ท่ีวาไกล
และนานพอท่ีจะทําใหผูยายถ่ินไมมีกิจกรรมในสังคมเดิมอีกตอไป และมีกิจกรรมในสังคมใหมข้ึนแทน  
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะใหคําจํากัดความไวดังกลาว ในบางครั้งก็ยังคงเปนปญหาถกเถียงกันในกรณี
ท่ีมีความ คลุมเครือวาเราจะถือเปนการยายถ่ินหรือไม ท้ังนี้ เพราะการยายถ่ินเปนกระบวนการ
ตอเนื่องและกินเวลา ดังนั้น การท่ีเรามุงหมายท่ีจะหาความหมายของการยายถ่ินท่ีตายตัวนั้นยอมทํา
ใหดีท่ีสุดไมได ความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการยายถ่ินประเภทตางๆ ตางหากท่ีจะชวยใหเรา
เขาใจการยายถ่ินไดดียิ่งข้ึน และการยายถ่ินประเภทตางๆ นั้นยอมจะมีความหมายชัดแจงอยูในตัว 
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ประเภทของการยายถิ่น 
 

การยายถ่ินมีมากมายหลายประเภท แมแตวิธีการแบงประเภทการยายถ่ินก็มีอยูหลายวิธี
ดวยกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความสนใจท่ีจะศึกษาในแงใด เราสามารถแบงประเภทการยายถ่ินได 4 วิธี
ดวยกัน คือ (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 372-376) 

1. การแบงโดยระยะเวลา 
1.1 การยายถ่ินตามฤดูกาล (Seasonal migration) หมายถึง การยายถ่ิน

ของผูประกอบการทาง การเกษตรท่ียายไปทํางานท่ีอ่ืนชั่วคราวในชวงท่ีฤดูวางงาน ซึ่งรวมถึงการยาย
ถ่ินเขาเมืองหรือการยายถ่ินไปรับจาง ทํางานเกษตรกรรมในภาคอ่ืนๆ ซ่ึงมีงานทําในฤดูหนึ่งๆ และ
กลับมายังทองถ่ินเดิมของตนในปเดียวกัน เม่ือฤดูการทํางานเกษตรกรรมของตนมาถึง 

1.2 การยายถ่ินชั่วคราว (Temporary migration) และการยายถ่ินถาวร 
(Permanent migration) คือ การยายถ่ินท่ีผูยายเองมีความต้ังใจจะอยูอยางถาวรหรือชั่วคราวในท่ี
อยูใหม การยายถ่ินตามฤดูกาลเปนการยายถ่ินชั่วคราวชนิดหนึ่ง แตการยายถ่ินชั่วคราวมิไดจํากัด
ฤดูกาลและเวลาท่ีเหมาะสมในการยายถ่ินออกและยายถ่ินกลับ การยายถ่ินชั่วคราวอาจนานกวา 1 ป 
หรือ 2 ปก็ได ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การยายถ่ินเปนพฤติกรรมท่ีมีกระบวนการท่ีมีความตอเนื่อง โดย
ปกติแลวเราจึงพบวา การยายถ่ินชั่วคราวสวนหนึ่งจะกลายเปนการยายถ่ินถาวรไปในท่ีสุด กลาวคือ  
ผูยายถ่ิน เม่ือยายเขามาครั้งแรกไมไดตั้งใจจะอยูอยางถาวร แตมาเปลี่ยนใจในภายหลังได และในกรณี
ตรงขามการยายถ่ินถาวรบางสวนก็อาจกลายเปนเพียงการยายชั่วคราวได ถาผูยายถ่ินยายกลับสูถ่ิน
เดิมในเวลาอันสั้น  

1.3 การยายถ่ินในระยะเริ่มตน เราเรียกผูยายถ่ินนี้วา “ผูยายถ่ินใหม” 
(Recent migrant) ผูยายถ่ินใหมนี้อาจจะเปนผูยายถ่ินตามฤดูกาล ผูยายถ่ินชั่วคราวหรือแมแตผูยาย
ถ่ินถาวรก็ได แตท้ังนี้จะตอง เปนผูยายถ่ินซ่ึงยายเขามาไดไมนานนัก เชน เพ่ิงยายมาไดไมเกิน 1 ป 
หรือ 2 ป และในบางกรณีอนุโลมใหถึง 5 ปได เรียกวาการยายถ่ินภายใน 5 ป ท้ังนี้มีวัตถุประสงคโดย
เฉพาะท่ีจะศึกษาปญหาในการปรับตัวและการผสมกลมกลืนระหวางผูยายถ่ินและผูท่ีอยู ในสังคมใหม
มาแตเดิม ตลอดจนเพ่ือศึกษาการยายถ่ินกลับสูถ่ินเดิมของผูยายถ่ินเหลานั้นดวย การยายถ่ินในระยะ
เริ่มตนนี้มีความคลายคลึงกับการยายถ่ินตามฤดูกาลและการยายถ่ินชั่วคราวมาก แตดังท่ีกลาวมาแลว 
การยายถ่ินประเภทนี้ รวมถึงการยายถ่ินในระยะเริ่มตนของการยายถ่ินถาวรดวย เพราะการยายถ่ิน
ถาวรเองในระยะเริ่มตนก็มีปญหาในการปรับตัวดวยเหมือนกัน 

2. การแบงโดยสถานท่ี 
2.1 การใชเขตการปกครองในการแบง ไดแก การยายถ่ินระหวางประเทศ 

(International Migration) และการยายถ่ินภายในประเทศ (Internal Migration) ซ่ึงแบงตอไปได
อีกคือ การยายถ่ินระหวางภาค (Interregional Migration) ยังแบงตอไปอีกครั้งหนึ่งไดเปน การยาย
ถ่ินระหวางจังหวัด  (Inter-provincial Migration) และการยาย ถ่ินภายในจังหวัด (Internal-
provincial Migration) ซึ่งตอจากเขตจังหวัดแลวตามปกติจะไมแบงยอยออกเปน อําเภอ ตําบล หรือ
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หมูบานลงไปอีก เพราะถือวาถาเขตการปกครองเล็กลงมากๆ แลว โดยท่ัวไปเราจะไมเรียกวา การยาย
ถ่ิน แตจะเรียกวาการยายท่ีอยูแทน ตัวอยางเชน ผูท่ียายบานแตยังอยูในหมูบาน หรือตําบล หรือแม 
กระท่ังอําเภอเดียวกัน เราจะเรียกวาผูยายท่ีอยูไมใชผูยายถ่ินท้ังนี้มีขอยกเวน เชน ผูยายถ่ินภายใน
อําเภอใหญๆ ซ่ึงระยะทางจากท่ีอยูเดิมกับท่ีอยูใหมหางกันมากและผูยายถ่ินท้ังกิจกรรมใหมอยาง
สมบูรณ เราก็อาจอนุโลมเปนการยายถ่ินไดเหมือนกัน 

2.2 การใชลักษณะของความเปนเขตเมืองในการแบง ไดแก การยายถ่ิน
จากชนบทเขาเมือง การยายถ่ินจากชนบทไปยังชนบท การยายถ่ินระหวางเมืองและการยายถ่ินจาก
เมืองสูชนบท สําหรับการยายถ่ิน ท้ัง 4 ประเภทนี้ การยายถ่ินจากชนบทเขาเมืองจะไดรับการสนใจ
ศึกษากันมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะเปนปญหาสําคัญอันสืบเนื่องมาจากการเพ่ิมประชากรอยางรวดเร็วใน
ชนบท และการขาดแคลนท่ีทํากิน ประจวบกับการท่ีกรุงเทพมหานครมีความเจริญรุดหนาไปมาก 
มีลักษณะเปนเอกนคร (Primate city) คือเปนเมืองใหญอยูเมืองเดียวไมมีเมืองรองอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเด็น
เมืองรองหรือพ้ืนท่ีการพัฒนาพิเศษท่ีรัฐบาลกําหนดเปนนโยบายก็เพ่ือกระตุนและกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาคตางๆ นั่นเอง 

สวนการยายถ่ินประเภทอ่ืนๆ ท่ีแบงตามความเปนเขตเมืองนี้ก็มีความสําคัญ
แตกตางกันไป การยายถ่ินระหวางชนบทดวยกัน เปนการยายถ่ินท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศมีความสําคัญ
ท่ีเปนกลไกทางเศรษฐกิจท่ีชวยทําใหแรงงานมีความสมดุลกับทรัพยากรไดดียิ่งข้ึน สวนการยายถ่ิน
ระหวางเมืองนั้นถือวาเปนสัญญาณของความพัฒนา เพราะประเทศท่ีพัฒนาแลวจะมีการยายถ่ิน
ระหวางเมืองกันมาก ท้ังนี้เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางธุรกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีการพัฒนา
ความเจริญเฉพาะทางมากข้ึน สําหรับการยายถ่ินจากเมืองสูชนบทนั้นสวนใหญมักจะเปนการยายถ่ิน
กลับของชาวชนบทท่ียายเขามาอยูในเมือง และเปนสวนนอยท่ีเปนชาวเมืองยายออกไปสูชนบท
โดยตรง การยายถ่ินประเภทนี้มีสิ่งท่ีนาสนใจคือ เม่ือยายถ่ินกลับไปแลว ผูยายถ่ินจะนําเอาความเจริญ
ตางๆ ท่ีตนไดรับจากเมืองไปถายทอดใหแกคนในชนบทไดหรือไมอยางไร ถาเปนเชนนั้นได การยาย
ถ่ินก็จะยิ่งเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอประเทศมากกวาโทษเสียอีก 

2.3 การยายถ่ินเกิด (Life-Time Migration) หมายถึง การท่ีคนใดคนหนึ่ง
อยูประจําในทองถ่ินท่ี ไมใชเปนถ่ินเกิดของตน การยายถ่ินเกิดนี้เปนการแบงประเภทการยายถ่ินโดย
อาศัยสถานท่ี คือ ถ่ินเกิดและท่ีอยูปจจุบันถาถ่ินเกิดท่ีอยูในปจจุบันไมตรงกันเราจะถือเปนผูยายถ่ิน
เกิดทันที สวนผูท่ีมีถ่ินเกิดและท่ีอยูปจจุบัน เปนท่ีเดียวกันเราจะไมถือวาเปนอยูยายถ่ินเกิดแมวาจริงๆ 
แลว บางคนอาจจะเคยยายไปอยูท่ีอ่ืนนานๆ แลว กลับมาถ่ินเกิดใหมภายหลังก็ไดแตในท่ีนี้ก็ไมไดนับ
เขาเปนผูยายถ่ินเกิด การยายถ่ินเกิดนี้ไมไดเปนการแบงประเภทการยายถ่ินโดยอาศัยเวลา เพราะเรา
ไมอาจทราบไดวาผูยายถ่ินเกิดยายเขามาเม่ือไรนานหรือไม อยางไรก็ตามเราพออนุโลมไดวาสวนใหญ
จะเปนการยายท่ีเขามานานพอสมควรแลวและโดยมากจะถือวานานกวาพวกผูยายถ่ินใหมถึงแมวา
การยายถ่ินเกิดประเภทนี้จะมีขอเสียอยูบางท่ีคลุมเครือดังกลาว แตก็เปนความสะดวกในการนับ
จํานวนจึงมีแสดงไวในสํามะโนประชากรในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวย ท้ังนี้เพราะตาม
สถานท่ีท่ีเกิดเปรียบเทียบกับสถานท่ีอยูปจจุบันนั้นก็ทราบไดวาเปนผูยายถ่ินเกิดหรือไม 
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3. การแบงโดยสาเหตุการยาย 

   3.1 การยายถ่ินเพราะสาเหตุทางเศรษฐกิจ ไดแก การยายถ่ินเพ่ือหางานทํา 
การยายถ่ินเพราะ ขาดท่ีดินทํากินหรือท่ีดินทําการเพาะปลูกไมไดผล ฯลฯ การยายถ่ินสวนใหญ
ประเทศไทยจะเปนการยายถ่ิน เพราะสาเหตุทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจดังกลาวนี้ การยายถ่ินตาม
ฤดูกาลก็รวมอยูในการยายถ่ินประเภทนี้ การยายถ่ินประเภทนี้ตองแยกออกมาเปนประเภทหนึ่ง
โดยเฉพาะเพราะมีลักษณะและทฤษฎีท่ีเก่ียวของแตกตางจากการยายถ่ินอ่ืนๆ เชน การยายถ่ินเพ่ือ
การศึกษา การยายถ่ินตามหนาท่ีการงาน การยายถ่ินตามครอบครัว การยายถ่ินเม่ือแตงงาน การยาย
ถ่ินเพราะการเมือง การยายถ่ินกลับสูบานเกิดเมืองนอน เปนตน ซ่ึงมีนอยกวา การยายถ่ินเพราะ
สาเหตุทางเศรษฐกิจ 

3.2 การแบงประเภทการยายถ่ินจากสาเหตุท่ีเกิดจากถ่ินเดิมหรือถ่ินท่ีอยู
ใหม ไดแก การยายถ่ิน เพราะปจจัยผลักดัน (Push factor) และการยายถ่ินเพราะปจจัยดึงดูด 
(Pull factor) การยายถ่ินเพราะปจจัยผลักดัน คือ การยายถ่ินเพราะมีสิ่งผลักดันตางๆ ท่ีอยูในถ่ินเดิม
ซึ่งอาจเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน การไมมีงานทํา ไมมีท่ีดิน หรือปจจัยทางสังคม เชน ไมมีโอกาสใน
การศึกษา โอกาสในการติดตอคมนาคม และการเขาถึงสื่อมวลชนตางๆ หรือปจจัยทางการเมือง เชน 
การกดข่ีทางลัทธิการเมือง การกดข่ีในฐานะชนกลุมนอย ฯลฯ สําหรับ การยายถ่ินประเภทนี้ถาปจจัย
ผลักดันมีลักษณะรุนแรงมากเราจะเรียกยายถ่ินนี้วา “การยายถ่ินโดยเหตุบังคับ” (Forced 
Migration) เชน การอพยพลี้ภัยการเมือง สงคราม โรคระบาด น้ําทวม ฯลฯ การยายถ่ินประเภทนี้จะ
มี ลักษณะยายกันมาเปนกลุม ยิ่งปจจัยผลักดันมีอิทธิพลรุนแรงเทาไร การยายถ่ินก็จะมีลักษณะเปน
กลุมใหญยิ่งข้ึน และผูยายถ่ินมาเปนกลุมเหลานั้นก็มักจะไมมีลักษณะเดนพิเศษ (Selectivity)  

  4. การแบงโดยลักษณะของการยาย  
นอกจากการยายถ่ินจะแบงไดตามระยะเวลา สถานท่ี และสาเหตุ การยายแลว 

การยายถ่ินบางชนิดจะมีชื่อเรียกเฉพาะตามลักษณะของการยายถ่ินดวย ท่ีสําคัญ ไดแก 
4.1 การยายถ่ินตามข้ันตอนและการยายถ่ินตัดข้ันตอน การยายถ่ินตามข้ันตอน 

ไดแก การยายถ่ินจากชนบทสูเมืองโดยคอยๆ ยายเขาสูเขตท่ีมีความเจริญเปนชั้นๆ ไป ตัวอยางเชน 
การยายจากเขตชนบทเขาสูเขตเทศบาลกอน เม่ือทํางานหรืออยูไดสักระยะหนึ่งจึงยายเขาหัวเมือง
ใหญอีกข้ันหนึ่ง และตอมาจึงยายเขาทํางานในกรุงเทพมหานคร การยายถ่ินแบบนี้ถือวามีลักษณะ
แบบคอยเปนคอยไปทําใหผูยายถ่ินสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพความเปนอยูแบบคนในเมืองไดงาย
ข้ึน สวนการยายถ่ินตัดข้ันตอนนั้น ไดแก การยายถ่ิน จากเขตชนบทเขาสูเขตเมืองใหญเลยทันที โดย
ไมยายเขาสูหัวเมืองหรือเมืองเล็กๆ กอน การยายถ่ินจากหมูบาน ท่ีหางไกลความเจริญเขาสู
กรุงเทพมหานครทันทีเชนนี้ ปจจุบันมีเพ่ิมข้ึนมาก ท้ังนี้เพราะการคมนาคมสะดวกข้ึน สํานักงานจัดหา
งานและญาติพ่ีนองท่ีเขามาอยูในกรุงเทพมหานครกอนไดชักชวนชาวชนบทใหยายเขามาทํางานใน
กรุงเทพมหานครโดยตรงเพ่ิมมากข้ึน ในบางครั้งผูยายถ่ินจะประสบปญหาในการปรับตัวมาก และ
มักจะมีอัตราการยายถ่ินกลับสูถ่ินเดิมสูง เนื่องจากไมประสบผลสําเร็จในการทํางานหรือความเปนอยู 
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4.2 การยายถ่ินโดยลําพังและการยายถ่ินท้ังครอบครัว การยายถ่ินโดยลําพัง
หมายถึง การยายถ่ิน ท่ีผูยายยายแตเพียงผูเดียว โดยมิไดนําครอบครัวไปดวย หรือมิไดยายกับพอแม 
การยายถ่ินแบบนี้อาจจะเปนการยายถ่ินของคนหนุมสาวท่ีสวนใหญยังเปนโสด และสวนใหญมักจะ
ยายไปกับเพ่ือนหรือคนรุนเดียวกัน และสงเงินกลับมาใหพอแมตามสมควร สวนคนท่ีแตงงานแลวก็
อาจยายโดยลําพังเพียงชั่วคราวหรือตามฤดูกาล แลวจึงกลับมาหาครอบครัวหรือสงเงินมาให อีกสวน
หนึ่งซ่ึงมักจะเปนฝายสามีท่ียายถ่ินโดยลําพัง สวนภรรยาและบุตรยังอยูในถ่ินเดิม เม่ือยายเขามา
ทํางานและปรับตัวไดระยะหนึ่งแลวจึงใหบุตรภรรยายายตามเปนการยายถ่ินถาวรตอไป โดยท่ัวไป
แลวการยายถ่ินมักจะทําใหครอบครัวตองแยกกันอยูระยะหนึ่งดังกลาว จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูยาย
ถ่ินจําเปนจะตองมีบุตรนอยกวาคนท่ัวไป สวนการยายถ่ินท้ังครอบครัวนั้นมักจะเปนการยายถ่ินของผู
ท่ีมีฐานะม่ันคงพอสมควรและมีผูชวยเหลือเก้ือกูลในถ่ินท่ีอยูใหมดวย เพราะการยายท้ังครอบครัว
จะตองเดินทางมาตระเตรียมไวกอน และตองเสียคาใชจายในการยายสูง การยายถ่ินท้ังครอบครัวนี้จะ
มีอัตราการอยูคงท่ีสูงกวา การยายถ่ินโดยลําพังคือจะไมยายตอไปอีก 

สรุปแลวจะเห็นไดวาประเภทของการยายของการยายถ่ินนั้นสามารถแยก
ออกไดมากมายดวยกัน แตละชนิดจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรไดตางกัน ท้ังในแงของ
จํานวนประชากรและโครงสรางทางอายุ เพศ และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตนวา การ
ยายถ่ินชั่วคราวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีข้ึนๆ ลงๆ ไมสมํ่าเสมอ ไมเหมือนกับองคประกอบ
ทางดานการเกิดและการตายซ่ึงเกิดข้ึนไดครั้งเดียว การยายถ่ิน ตามฤดูกาลจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรในฤดูใดฤดูหนึ่งเทานั้น การยายถ่ินเพราะปจจัยผลักดัน หรือปจจัยดึงดูดก็
ทําใหโครงสรางทางลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เพราะการยายถ่ินหรือเพราะ
ปจจัยดึงดูดผูยายจะมีลักษณะเดนพิเศษมากทําใหถ่ินเดิมสูญเสียคนดีๆ ไปหรือเรียกวา Brain drain 
และถ่ินท่ีอยูใหมจะได คนท่ีมีลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีดีมา โดยเฉพาะลักษณะเดนของผูยาย
ถ่ินออกนี้ ในการยายถ่ินระหวาง ประเทศจะทําใหประเทศถ่ินเดิมสูญเสียทรพัยากรคนท่ีมีคุณภาพไป 
ดังเชนปจจุบันบุคคลบางกลุมมีโอกาสเลือกตัดสินใจในการประกอบอาชีพในสถานท่ีตนเองคิดวามี
ความเหมาะสมกับตนมากกวาและหนวยงานปลายทางยินดีตอนรับ เชน บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรทางการพยาบาล อาจารยท่ีมีชื่อเสียงดานตางๆ ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี
โดดเดนทุกแขนงลวนแตเปนท่ีตองการขององคกรคุณภาพเพ่ือไปรวมสรางคุณภาพขององคกร ชุมชน 
สังคมเหลานั้นใหยิ่งๆ ข้ึนไป ซ่ึงกลับตรงกันขามกับการยายถ่ินท่ีเกิดจากปจจัยผลักดันนั้น ท่ีจะไดรับ
คนท่ีไมมีคุณภาพพิเศษอะไร แถมยังสรางภาระปญหาใหแกสังคมท่ียายถ่ินเขานั้นดวย และเปนการ
เปลีย่นแปลงไปท้ังขนาดและลักษณะตางๆ ในขณะเดียวกัน 
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วิธีวัดภาวะการยายถิ่น 
 

    1. อัตราการยายถิ่น (In-migration Rate: IR)  
อัตราการยายถ่ินเขา หรืออัตราการยายถ่ินเขาอยางหยาบ (Crude Imigration 

Rate: CIR) หมายถึง จํานวนผูยายถ่ินท้ังหมดท่ีเขามาในทองถ่ินหนึ่ง ภายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งตอ
ประชากรกลางปของปเดียวกันในทองถ่ินนั้น คํานวณไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2. อัตราการยายถิ่นออก (Out-migration Rate: OR)  

อัตราการย าย ถ่ินออก หรือ อัตราการยาย ถ่ินออกอยางหยาบ (Crude 
Emigration Rate: CER) หมายถึง จํานวนผูยายถ่ินออกจากถ่ินหนึ่งท้ังหมดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตอประชากรกลางปของปเดียวกันในทองถ่ิน คํานวณไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IR =        x K 

 
                 เม่ือ             IR or CIR   = อัตราการยายถ่ินเขา 
                                            I     = จํานวนผูยายถ่ินเขาสูทองถ่ินนั้น 
                                            P    = จาํนวนประชากรกลางป 
                                            K    = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 
           หรือ 

อัตราการยายถ่ินเขา  =                                         x 1,000 
 
 

 
OR =            x K 

 
                   เม่ือ             OR or CER   = อัตราการยายถ่ินออก 
                                                I     = จํานวนผูยายถ่ินออก 
                                                P    = จํานวนประชากรกลางป 
                                                K    = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 
           หรือ       อัตราการยายถ่ินออก  =                                     x 1,000 
 

I 

P 

จํานวนผูยายถ่ินเขา 
จาํนวนประชากรกลางป 

O 

P 

จํานวนผูยายถ่ินออก 

จาํนวนประชากรกลางป 
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  3. อัตราการยายถิ่นสุทธิ (Net-Migration Rate: NMR)  
  อัตราการยายถ่ินสุทธิ หรืออัตราการยายถ่ินสุทธิอยางหยาบ (Crude Net-

Emigration Rate: CNMR) หมายถึง จํานวนประชากรสุทธิท่ีคํานวณไดจากจํานวนผูยานถ่ินเขาและผู
ยายถ่ินออกตอประชากรท้ังหมด หากคํานวณไดคาบวก แสดงวา มีผูยายเขามากกวายายออก ถาได
คาลบ แสดงวามีผูยายถ่ินออกมากกวาผูยายถ่ินเขา  คํานวณไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. อัตราการยายถิ่นรวม (Gross-migration Rate: GMR) 

  อัตราการยานถ่ินรวม หรืออัตราการยายถ่ินรวมอยางหยาบ (Crude Gross-
Emigration Rate: CGMR) หมายถึง ผลรวมของผูยายถ่ินเขาและผูยายถ่ินออก ภายในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่งตอประชากรท้ังหมดในทองถ่ินนั้น คํานวณไดดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NMR  =          x K 

                
    เม่ือ        NMR or CNMR   = อัตราการยายถ่ินสุทธิ 
                                                I     = จํานวนผูยายถ่ินเขา 
                                                O    = จํานวนผูยายถ่ินออก 
                                                P    = จาํนวนประชากรกลางป 
                                                K    = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 

           หรือ อัตราการยายถ่ินสุทธิ  =                                             x 1,000 

 

I-O 

P 

จํานวนผูยายถ่ินเขา-ผูยายถ่ินออก 

จาํนวนประชากรกลางป 

 
NMR  =          x K 

                
    เม่ือ        NMR or CNMR   = อัตราการยายถ่ินสุทธิ 
                                                I     = จํานวนผูยายถ่ินเขา 
                                                O    = จํานวนผูยายถ่ินออก 
                                                P    = จาํนวนประชากรกลางป 
                                                K    = คาคงท่ี (นิยมใชคา K=1,000) 

           หรือ อัตราการยายถ่ินสุทธิ  =                                             x 1,000 

 

I+O 

P 

จํานวนผูยายถ่ินเขา+ผูยายถ่ินออก 

จาํนวนประชากรกลางป 
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การตัดสินใจที่จะยายถิ่น 
 

ในการศึกษาการยายถ่ินนั้น ผูยายถ่ินจะตองคํานึงถึงปจจัย 4 ประการดวยกัน คือ เอเวอร
เรต ลี (Everet Lee) (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 377-378) 

1. ขอไดเปรียบและเสียเปรียบในถ่ินท่ีอยูเดิม   
2. ขอไดเปรียบและเสียเปรียบในถ่ินท่ีอยูใหม   
3. อุปสรรคในการยายถ่ิน   
4. คุณลักษณะของผูยายถ่ินเอง  

ในกระบวนการตัดสินใจท่ีจะยายถ่ิน ผูยายถ่ินจะนําเอาขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบใน
ถ่ินท่ีอยูใหมเทาท่ีจะทราบไดมาพิจารณาพรอมๆ กัน ถาขอไดเปรียบในถ่ินท่ีอยูใหมมีมากกวาและ
มากกวาพอสมควรก็อาจคิดท่ีจะยาย แตท้ังนี้ยังตองข้ึนกับวาการยายถ่ินดังกลาวนั้นจะมีอุปสรรคมาก
นอยเพียงไร เชน ระยะทางใกลไกลเพียงไร คาใชจายในการเดินทางมีมากนอยแคไหน เปนตน 
นอกจากนี้การตัดสินใจท่ีจะยายถ่ินหรือไมดังกลาวนี้ ยังข้ึนอยูกับคุณลักษณะตางๆ ของผูยายถ่ินดวย 
ถาผูยายถ่ินเปนคนมีนิสัยกลา ชอบเสี่ยงโชค ผจญภัย ชอบบุกเบิก ยังเปนโสดไมมีภาระผูกพันมากนัก 
อยูวัยหนุมสาวมีทุนรอนพอสมควรก็อาจจะยายโดยไมคํานึงถึงอุปสรรคใดๆ มากนักก็ได 

การตัดสินใจในการยายถ่ินของบุคคลมักจะทําตามคานิยมหรือทําตามพวกพองมากกวา
การตัดสินใจเพียงคนเดียว สวนใหญแลวผูยายถ่ินมักจะยายตามเพ่ือน ญาติพ่ีนอง หรือคนรูจัก ซ่ึงไป
ตั้งหลักแหลงอยูกอน เพราะการยายถ่ินตองอาศัยผูท่ีอยูในถ่ินใหมชวยเหลือผูยายถ่ินในการหางานทํา 
หาท่ีอยูอาศัย และการคมนาคมติดตอตางๆ ฉะนั้นแมวาการยายถ่ินจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ 
สวนใหญ ยายเพ่ือหางานทํา เพ่ือเปลี่ยนงานใหมีรายไดดีข้ึน ฯลฯ การยายถ่ินก็ยังเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
คานิยมและเรื่องของสังคมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคานิยมในการรักถ่ินฐานเดิมไมม่ันคงพอแลวก็จะ
ยิ่งทําใหคนหนุมสาวซ่ึงไมคอยมีความผูกพันกับบานเกิดเมืองนอนของตนเทากับคนสูงอายุยายถ่ินมาก
ยิ่งข้ึน ความสะดวกสบายในรูปแบบตางๆ ในเมืองหลวง และการดําเนินชีวิตแบบคนเมืองก็มีสวนทํา
ใหหนุมสาวชาวชนบทบางสวนยายถ่ินเขามาในเมืองได การยายออกจากครอบครัวของตนยังทําให
หนุมสาวเหลานี้รูสึกเปนอิสระไมตองปฏิบัติตามจารีตประเพณีบางประการท่ีตนไมชอบดวยการยาย
ถ่ินจึงเปนเรื่องสลับซับซอนทางสังคมนอกเหนือไปจากปจจัยทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้การยายถ่ินยังเปนเรื่องของจังหวะชีวิต เราจะพบวาการยายถ่ินจะอยูใน
ระดับสูงในกลุมคน หนุมสาวท่ีสวนใหญยังเปนโสดอยู ผูชายอายุประมาณ 20-25 ป และผูหญิงจะมี
อายุประมาณ 15-20 ป ซ่ึง ในกลุมอายุนี้เปนวัยท่ีหางานทําและยังเปนอิสระ ขณะเดียวกันก็โต
พอท่ีจะออกจากบานจากครอบครัวของตนได เม่ือถึงวัยกลางคนการยายถ่ินจะนอยลงเพราะไดตั้งหลัก
แหลงมีครอบครัวและมีงานทําท่ีคอนขางจะม่ันคงดีแลว เราจะพบอีกเหมือนกันวาในชวงท่ีมีการ
แตงงานโดยเฉพาะฝายหญิงจะมีการยายถ่ินเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ท้ังนี้เพราะมีอยูบางเหมือนกันท่ีแตงงาน
กับฝายชายท่ีตางถ่ิน สําหรับผูท่ีแตงงานแลวยังอยูกับบิดามารดาของตนในตอนแรก ก็จะคอยๆ แยก



 143 

ครอบครัวไปอยูตางหากหลังจากมีบุตรเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากครอบครัวขยายใหญข้ึนจึงตองยาย
ออกไปต้ังบานเรือนของตนใหมและในทายท่ีสุดการยายถ่ินจะอยูในระดับต่ําสุดในกลุมคนอายุสูง 
เพราะคนกลุมนี้มีความผูกพันกับทองถ่ินเดิมของตนอยางแนนแฟนท้ังทางเศรษฐกิจและทางสังคมถา
ยายถ่ินก็จะเสียประโยชนซึ่งไดสะสมมานานในถ่ินเดิมมากกวาผลไดในถ่ินใหมซึ่งอาจจะตองไปตั้งตน
กันใหม 

สรุปแลวเราจะเห็นไดวา การยายถ่ินนั้นเปนเรื่องของพฤติกรรมของมนุษยในสังคมอยาง
แทจริง ท่ีเปนพฤติกรรมเพราะมนุษยยอมขวนขวายท่ีจะมีชีวิตอยูและดิ้นรนในทางท่ีดีข้ึนหรือท่ีตน
ตองการ โดยการเปรียบเทียบขอดีขอเสียและทางเลือกตางๆ ซ่ึงการยายถ่ินไมวาชั่วคราวหรือถาวรก็
เปนพฤติกรรมตอบโตความยากจนขนแคน และเปนผลสะทอนของการหยิบฉวยโอกาสท่ีจะพัฒนา
ตนเองดานตางๆ ท่ีมนุษยจะตองตัดสินใจ ไมวาจะตัดสินใจทันทีหรือตัดสินใจแบบคอยเปนคอยไปหรือ
ทดลองดูกอนก็ตาม ในขณะเดียวกันมนุษยก็ยังอยูในสังคมมีสวนสนับสนุนและมีสวนทัดทานการยาย
ถ่ินเหลานี้ได จึงเห็นไดวาการยายถ่ินนั้นมีความเก่ียวของกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
จังหวะชีวิตของคนเราอยางมาก ผูยายถ่ินอาจจะพิจารณาใครครวญผลดีผลเสียทางเศรษฐกิจประการ
หนึ่งอาจจะตัดสินใจตามบรรทัดฐานของสังคมท่ีกําหนดไวเชนคานิยมตางๆ ขอ คัดคานหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ท่ีสังคมจัดไวใหประการหนึ่งและอาจจะมีความจําเปนตามจังหวะชีวิตของตนเอง
ดวยเปนประการสุดทาย 

 

การยายถิ่นระหวางประเทศ 
 

การศึกษาเรื่องการยายถ่ินระหวางประเทศ ในท่ีนี้จะศึกษาท้ังกรณีท่ีแรงงานไทยยายถ่ินไป
ตางประเทศ และการยายถ่ินของแรงงานตางชาติท่ีมาทํางานในประเทศไทย เม่ือเกิดวิกฤตการณ
น้ํามันใน พ.ศ. 2518 ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจของ หลายประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทย แตประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศกลับมีความตองการแรงงานชาวเอเชียอยาง
มากเพ่ือไปพัฒนาประเทศของตน เชน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อิรัก แรงงานไทยจํานวน 293 คนซึ่ง 
เปนรุนแรกไดเดินทางไปทํางานในตะวันออกกลาง ผูท่ีจัดสงไปคือบริษัทตางชาติซ่ึงสวนใหญเปน
บริษัทของชาว ยุโรปและอเมริกันท่ีเปดสํานักงานในประเทศไทย เม่ือบริษัทเหลานี้ไปประกอบธุรกิจ
ในตะวันออกกลาง ก็วาจางแรงงานไทยใหไปทํางานในประเทศเหลานี้ จนกระท่ัง พ.ศ. 2520 บริษัท
ของคนไทยจึงเริ่มสงแรงงานไทยไปตางประเทศ (วิภาวี พิจิตบันดาล, 2544: 378 – 379) 

ใน พ.ศ. 2518 จํานวนแรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศมีไม ถึง 1,000 คน แตใน  
พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2526 จํานวนแรงงานไทยเพ่ิม ข้ึนถึง 108,519 คน และ 118,957 คน
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม จํานวน แรงงานดังกลาวไดลดลงเหลือ 68,482 คน และ 69,655 คน ใน 
พ.ศ. 2526 และ 2528 ตามลําดับ สาเหตุเนื่อง มาจากราคาน้ํามันลดลงเพราะมีการผลิตมากเกินไป 
อยางไรก็ตาม จํานวนแรงงานไดเพ่ิมข้ึนเปน 112,443 คน ใน พ.ศ. 2529 ประเทศท่ีแรงงานไทยยาย
ไปสวนใหญเปนประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ



 144 

ซาอุดิอาระเบีย ประมาณกันวาใน พ.ศ. 2531 แรงงานไทยจํานวน 78,518 คน หรือ รอยละ 66.01 
ทํางานในตะวันออกกลาง รองลงมารอยละ 18.15 ทํางานในแถบเอเชีย ท่ีเหลือทํางานในแอฟริกา 
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ และประชากรไทยจํานวนไมนอยยังนิยมเดินทางไปทํางานยัง
ตางประเทศ 

 
ตารางท่ี 6.1 จํานวนแรงงานของประเทศตางๆ ท่ีทํางานในตะวันออกกลางในชวง พ.ศ. 2520-2530 

 

พ.ศ. บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหลี ไทย 

2520 

2521 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 

2527 

2529 

2530 

 

15,932 

22,739 

24,209 

32,514 

53,839 

62,186 

58,229 

55,921 

68,004 

54,500 

22,900 

69,000 

171,800 

268,200 

272,000 

224,257 

217,971 

198,520 

109,234 

121,812 

74,589 

75,966 

82,195 

117,187 

151,549 

141,416 

127,616 

97,654 

62,390 

69,340 

- 

- 

7,651 

11,501 

11,484 

9,595 

17,899 

28,702 

42,142 

N.A. 

25,724 

34,441 

37,210 

132,044 

182,582 

211,033 

323,414 

311,517 

262,758 

306,757 

52,247 

81,987 

99,141 

120,535 

138,310 

151,582 

130,776 

100,765 

44,735 

N.A. 

3,870 

14,215 

8,282 

20,761 

24.638 

105.163 

64.405 

67.430 

73.046 

74.921 

ท่ีมา: ILO-Asia Regional Team for Employment Promotion 

หมายเหตุ ขอมูล พ.ศ. 2528 ไมม ี
 

จากการสํารวจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ของแรงงานไทยท่ีลงทะเบียน
แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามเพศและภูมิภาค ป พ.ศ. 2552- 
พ.ศ. 2558  โดยเฉพาะตัวเลขท่ีสามารถนําเสนอได คือ พ.ศ. 2558 โดยภาพรวม 118,987 คน 
 เพศชายมากท่ีสุด คือ 91,204 คน เพศหญิง 27,783 คน สวนภูมิภาคท่ีลงทะเบียนแจงความประสงค
ไปทํางานตางประเทศมากท่ีสุด คือ แรงงานไทยท่ีอาศัยอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  
77,932 คน รองลงมาตามลําดับ คือ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาค
กลาง ภาคใต และนอยท่ีสุดคือ ภาคตะวันตก และยังพบวาสัดสวนเพศของแรงงานไทยท่ีลงทะเบียน
แจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ เพศชายจะมากกวาเพศหญิงในทุกภูมิภาค  

สําหรับระดับการศึกษาของแรงงานไทยสวนใหญท่ีประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
พบวามากท่ีสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 61,330 คน รองลงมาตามละดับ คือ ประถมศึกษา 
ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช.  
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โดยแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ พบวา  วิธีในการเดินทาง
ไปทํางานตางประทศท่ีมากท่ีสุด คือ Re-Entry รองลงมาตามลําดับ  คือ บริ ษัทจัดหางาน  
กรมการจัดหางาน  นายจางพาลูกจางไปทํางาน  แจงเดินทางดวยตนเอง และนอยท่ีสุดคือ วิธีนายจาง
พาลูกจางไปฝกงาน 

สําหรับประเทศท่ีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานมากท่ีสุด 5 ลําดับ ไดแก จีนไตหวัน  
(รอยละ 29.62) เกาหลีใต (รอยละ 9.70) ญี่ปุน (รอยละ 6.57) สงิคโปร (รอยละ 6.19) และอิสราเอล 
(รอยละ 6.09)  (กรมการจัดหางาน, 2558)  

จากสถิติแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ พบวา จํานวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตจาก
กรมการจัดหางานใหเดินทางไปทํางานตางประเทศประจําป 2560 ตั้งแตมกราคม - กันยายน  
มีจํานวนท้ังสิ้น 90,277 คน จําแนกตามวิธีการเดินทางท่ีถูกตองตามกฎหมายท้ังหมด 5 วิธี ไดแก  
1) ไปทํางานผานบริษัทจัดหางานท่ีจดทะเบียนเปนผูรับอนุญาตจัดหางานกับกรมการจัดหางาน 
จํานวน 22,148 คน 2) ไปทํางานโดยการจัดสงของกรมการจัดหางาน เปนบริการของรัฐท่ีสง
คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยไมตองเสียคาบริการ นอกจากคาใชจายท่ีจําเปน เชน คาต๋ัว
เครื่องบิน คาวีซา คาสมาชิกกองทุนเพ่ือชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ เปนตน จํานวน 
9,260 คน 3) การแจงเดินทางไปทํางานดวยตนเอง จํานวน 6,922 คน 4) นายจางในประเทศไทยพา
ลูกจางไปทํางานในตางประเทศ จํานวน 7,344 คน 5) นายจางในประเทศไทยสงลูกจางไปฝกงานใน
ตางประเทศ จํานวน 3,246 คน ท้ังนี้ มีผูเดินทางกลับไปทํางานในตางประเทศ (Re-entry) จํานวน 
41,357 คน โดยเดินทางไปประเทศไตหวันมากท่ีสุด จํานวน 26,839 คน รองลงมาเปนสาธารณรัฐ
เกาหลี จํานวน 9,989 คน ญี่ปุนจํานวน 6,863 คน อิสราเอล จํานวน 6,017 คน และ มาเลเซีย 
จํานวน 5,159 คน โดยสามารถสรางรายไดสงเงินกลับประเทศไทยโดยผานระบบธนาคารแหง
ประเทศไทย ประจําป 2560 เปนเงิน 94,174 ลานบาท (วรานนท ปติวรรณ , 2560: เอ็มจีอาร
ออนไลน) 

 

 
 

ภาพท่ี 6.1 แรงงานไทยสงเงินกลบัประเทศ 
ท่ีมา: เนชั่นทีวี  ออกอากาศวันท่ี 23 เมษายน 2560 
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ตารางท่ี 6.2 จํานวนแรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
จําแนกตามเพศและภูมิภาคป พ.ศ. 2552-2558 

 
ภูมิภาค ลงทะเบียน 

รวม ชาย หญิง 
พ.ศ. 2558 118,987 91,204 27,783 

กรุงเทพและปริมณฑล 5,846 3,019 2,827 

ภาคกลางสวนกลาง 1,812 1,184 628 

ภาคตะวันออก 3,541 2,458 1,083 

ภาคตะวันตก 918 519 327 

ภาคเหนือ 27,174 21,230 5,944 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77,932 61,644 16,288 

ภาคใต 1,764 1,078 686 

ขอมูลยอนหลัง - - - 
2557 118,590 90,852 27,738 

2556 128,342 101,647 26,695 

2555 132,444 102,584 29,860 

2554 162,740 129,736 33,004 

2553 121,189 97,915 23,274 

2552 127,035 101,327 23,708 

ท่ีมา: กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558) 
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ตารางท่ี 6.3 จํานวนแรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ   
จําแนกตามวุฒิการศึกษาป พ.ศ. 2558 

 
ภูมิภาค จาํนวน 

รวม ชาย หญิง 
ประถมศึกษา 33,866 28,879 4,987 

มัธยมศึกษา 61,330 46,820 14,510 

ปวช. 6,008 4,242 1,766 

ปวส. 8,856 6,643 2,213 

อนุปริญญา 0 0 0 

ปริญญาตรี 8,897 4,597 4,298 

ปริญญาโท 0 0 0 

ปริญญาเอก 0 0 0 

อ่ืนๆ 32 23 9 

รวม 118,987 91,204 27,783 
ท่ีมา: กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558) 
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ตารางท่ี 6.4 จํานวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ  จําแนกตามวิธีการเดินทางไปทํางานและเพศป พ.ศ.  2552-2558 

 

ป 

วิธีการในการเดนิทางไปทํางานตางประเทศ รวม 
แจงเดินทาง
ดวยตนเอง 

Re-Entry กรมการจัดหา
งาน 

นายจางพา
ลูกจางไปทํางาน 

นายจางพา
ลูกจางไป
ฝกงาน 

บริษัทจัดหางาน
จัดสง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
2558 7,964 3,810 38,245 9,382 9,576 1,294 7,462 957 2,922 2,053 28,263 5,372 94,432 22,859 117,219 

2557 7,315 3,810 41,147 9,580 8,918 1,246 6,086 752 3,091 1,824 29,942 5,818 96,499 23,030 119,529 

2556 9,253 3,722 42,765 9,641 13,209 1,441 11,195 1,419 2,711 1,638 28,051 5,466 107,184 23,327 130,511 

2555 9,164 3,752 44,287 10,185 8,234 1,474 10,441 2,658 3,181 1,897 33,585 5,243 108,892 25,209 134,101 

2454 8,074 3,539 47,039 10,346 4,156 831 9,339 3,381 2,436 1,390 50,350 6,742 121,394 26,229 147,623 

2553 6,789 3,554 53,162 10,380 2,780 672 8,109 1,106 2,782 1,490 47,543 5,428 121,165 22,630 143,795 

2552 6,752 3,730 57,761 11,192 2,500 548 11,145 1,421 2,186 1,756 43,849 4,3849 124,193 23,518 147,711 

ท่ีมา: กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558)

 





 

ตารางท่ี 6.5 จํานวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ  จําแนกประเทศ วิธีการเดินทางไปทํางานและเพศป พ.ศ. 2558  

 

ประเทศ 

วิธีการในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
รวม 

รอยละ แจงเดินทางดวย
ตนเอง 

Re-Entry กรมการจัดหา
งาน 

นายจางพา
ลูกจางไปทํางาน 

นายจางพา
ลูกจางไปฝกงาน 

บริษัทจัดหางาน
จัดสง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กลุมประเทศ
ตะวันออก

กลาง 

                

ซาอุดิอาระเบีย 0 0 308 24 0 0 0 0 0 0 0 0 308 24 332 0.28 

อิสราเอล 82 3 1,962 126 4,856 115 0 0 0 0 0 0 6,900 244 7,144 6.09 

กาตาร 125 63 1,298 129 0 0 130 14 1 0 513 0 2,067 206 2,273 1.94 

บาหเรน 43 66 286 457 0 0 1 0 0 0 0 0 330 523 853 0.73 

ดูไบ 396 215 2,189 772 0 0 12 0 6 0 1,033 0 3,636 987 4,623 3.94 

คูเวต 59 54 969 140 0 0 27 0 0 0 1,198 1 2,253 195 2,448 2.09 

ประเทศอ่ืนๆ 58 265 349 118 0 0 6 0 0 0 14 0 427 383 810 0.69 

รวม 763 666 7,361 1,766 4,856 115 176 14 7 0 2,758 1 15,921 2,562 18,483 15.76 

ท่ีมา: กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558)
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ตารางท่ี 6.5 จํานวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ  จําแนกประเทศ วิธีการเดินทางไปทํางานและเพศป พ.ศ. 2558 (ตอ) 
 

ประเทศ 

วิธีการในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
รวม 

รอยละ แจงเดินทางดวย
ตนเอง 

Re-Entry กรมการจัดหา
งาน 

นายจางพา
ลูกจางไปทํางาน 

นายจางพา
ลูกจางไปฝกงาน 

บริษัทจัดหางาน
จัดสง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กลุมประเทศใน
เอเชีย 

                

มาเลเซีย 463 113 1,317 502 3 14 437 124 52 18 275 0 2,547 771 3,318 2.83 

สิงคโปร  388 13 6,225 303 0 72 74 6 70 7 107 0 6,864 401 7,265 6.19 

บูไน 271 64 1,123 270 1 0 47 1 0 0 69 0 1,511 335 1,846 1.57 

ฮองกง  24 502 94 1,471 0 0 0 0 0 0 63 31 181 2,004 2,185 1.86 

ญี่ปุน 151 97 926 319 243 33 311 101 2,151 1,178 1,170 1,025 4,952 2,753 7,705 6.57 

ไตหวัน 82 90 6,530 1,020 270 144 13 1 6 0 22,568 4,014 29,469 5,269 34,738 29.62 

เกาหลีใต 70 22 5,163 670 4,203 913 70 71 56 17 127 0 9,689 1,693 11,382 9.70 

ประเทศอื่นๆใน
เอเชีย 

977 133 5,085 657 0 3 1,143 138 463 751 432 18 8,100 1,700 9,800 8.36 

รวมประเทศใน
เอเชีย 

2,426 1,034 26,463 5,212 4,720 1,179 2,095 445 2,798 1,971 24,811 5,088 63,313 14,926 78,239 66.71 

ท่ีมา: กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558)

 





 

ตารางท่ี 6.5 จํานวนแรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ  จําแนกประเทศ วิธีการเดินทางไปทํางานและเพศป พ.ศ. 2558 (ตอ) 
 

ประเทศ 

วิธีการในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ 

รวม 
รอยละ 

แจงเดินทาง
ดวยตนเอง 

Re-Entry กรมการจัดหา
งาน 

นายจางพา
ลูกจางไปทํางาน 

นายจางพา
ลูกจางไป
ฝกงาน 

บริษัทจัดหางาน
จัดสง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กลุมประเทศ
อ่ืนๆในโลก 

                

ลิเบีย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00 

กลุมประเทศ
อื่นๆในแอฟริกา 

144 14 1,654 167 0 0 342 4 4 0 448 1 2,592 186 2,778  

สหรัฐอเมริกา 64 26 869 686 0 0 31 18 40 15 61 176 1,065 921 1,986 1.69 

อังกฤษ 8 10 274 190 0 0 4 2 27 35 22 37 335 274 609 0.52 

เยอรมันนี 51 9 69 17 0 0 0 0 5 21 0 0 125 47 172 0.15 

อิตาลี 2 5 136 82 0 0 0 9 6 0 0 0 144 96 240 0.20 

ออสเตรเรีย 21 2 63 20 0 0 17 0 1 0 0 0 102 22 124 0.11 

ประเทศอื่นๆ 4,485 2,035 1,355 1,242 0 0 4,797 468 34 11 163 69 10,834 3,825 14,659 12.50 

รวมประเทศ
อ่ืนๆ 

4,631 2,087 2,766 2,237 0 0 4,849 497 113 82 246 282 12,605 5,185 17,790 15.17 

ท่ีมา: กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558) 
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การยายถิ่นภายในประเทศไทย 
 

การยายถ่ินในประเทศในท่ีนี้มี 2 ลกัษณะ ไดแก เปนการยายถ่ินของคนภายในประเทศ และ
เปนยายการยายของตางชาติท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย หากเปนการยายถ่ินของคนไทย
ภายในประเทศซึ่งไมมีขอมูลท่ียืนยันไดชัดเจนวายายจากไหนไปไหน แตพอมีขอมูลของเหตุผลการยาย
ถ่ินท่ีท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจการยายถ่ินจําแนกตามเหตุผลท่ียายถ่ิน พ.ศ. 2550-
2555 พบวาสาเหตุจะประกอบกันระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และทางดานสังคม  ท้ังนี้เหตุผล
การยายถ่ินในแตละชวงเวลาอาจมีความแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคม
ของสังคมโดยรวมดวย ยกตัวอยางเชนในป พ.ศ. 2555 พบวา เหตุผลในการยายถ่ินท่ีมากท่ีสุดลําดับ
แรก ไดแก ยายติดตามบุคคลในครอบครัว รองลงมาตามลําดับคือ ยายกลับภูมิลําเนา ยายเพ่ือหางาน
ทําสอดคลองกับจํานวนผูลงทะเบียนสมัครงานตามชวงอายุ พ.ศ. 2558 มีผูลงทะเบียนสมัครหางาน
ทําซ่ึงกระจายอยูท่ัวประเทศ จํานวนสูงถึง 523,499 คน โดยกลุมอายุท่ีมีการลงทะเบียนสมัครงานท่ี
มากท่ีสุดอยูในชวงอายุระหวาง 18-39 ป แตท่ีมากท่ีสุดคือชวงอายุ 30-39 ป เหตุผลตอมาคือยาย
เพราะตําแหนงหนาท่ีการงาน ยายเพราะการศึกษา ยายเพราะขาดคนดูแล และตองไปดูแลญาติ ยาย
เพราะเหตุผลอ่ืนๆ และนอยท่ีสุดคือยายเพราะตองการรายไดเพ่ิมข้ึน แตเปนท่ีนาสังเกตวาการยาย
เพ่ือกลับภูมิลําเนามีแนวโนมท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จะเห็นไดชัดใน พ.ศ. 2554–พ.ศ.2555 อาจเปนไป
ไดวากลุมท่ียายดวยเหตุผลนี้ตองการท่ีจะไปพัฒนาอาชีพและสรางหลักปกฐานในภูมิลําเนาของตน
ตอไปหลังจากท่ียายถ่ินไปทํางานตางถ่ินในระยะเวลาพอสมควร อีกประการหนึ่งคือการยายเพราะ
ขาดคนดูแล และดูแลญาติมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้อาจเปนเพราะผลกระทบดาน
สถานภาพการสมรส ความเจ็บไขไดปวย และการเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงสังคมผูสูงอายุ  

  
ตารางท่ี 6.6 จํานวนผูยายถ่ิน จําแนกตามเหตุผลท่ียายถ่ินป พ.ศ. 2550-2555 
 

เหตุผลการยายถิ่น 2550 2551 2552 2554 2555 
หางานทํา 229,059 196,903 166,915 188,625 172,923 
ตองการเปลีย่นงาน 79,684 93,572 61,265 - - 
ตองการรายไดเพ่ิมข้ึน 42,081 32,802 27,476 26,292 38,868 
หนาท่ีการงาน 89,469 75,616 80,855 108,106 169,265 
การศึกษา 87,895 81,120 72,155 51,123 89,873 
ยายท่ีอยูอาศัย 222,224 177,588 189,509 118,300 140,616 
กลับภูมลิําเนา 507,022 482,127 670,015 284,319 354,355 
ติดตามบุคคลในครอบครัว 515,268 476,291 478,311 314,095 374,441 
ชวยธุรกิจในครัวเรือน 49,434 52,278 31,899 - - 
อ่ืนๆ 272,301 179,074 219,332 78,047 42,164 
ขาดคนดูแล ดูแลญาต ิ    79,389 79,543 
จํานวนผูยายถิ่นรวม 2,094,437 1,847,371 1,997,732 1,248,297 1,462,048 
ท่ีมา: การสํารวจการยายถ่ินของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ   
หมายเหตุ: ขอมูล พ.ศ. 2553 ไมมี
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ตารางท่ี 6.7  จํานวนผูลงทะเบียนสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามชวงอายุ 
ป พ.ศ. 2552-2558 

 

อายุ 
สถานะ 

ผูลงทะเบียน
สมัครงาน 

ตําแหนงงานวาง  และการบรรจุงาน 

15 -17 3,199 4,079 1,933 

18 - 24  142,392 172,456 88,729 

25 – 29  112,161 124,849 101,103 

30 – 39  144,109 96,529 167,170 

40 – 49  91,202 57,771 53,438 

50 – 59  30,010 18,780 11,176 

60 ปข้ึนไป 426 2308 263 

เฉพาะ พ.ศ. 2558 523,499 476,772 423,812 
ท่ีมา: กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558) 
 

ตารางท่ี 6.8 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีขอจดทะเบียน ณ ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  จําแนกตามสัญชาติป พ.ศ. 2558 

 

ภูมิภาค 
สัญชาติ 

รวม 
เมียนมาร ลาว กัมพูชา* 

กรุงเทพและปริมณฑล 185,409 69,953 208,858 464,200 

ภาคกลางสวนกลาง 10,119 4,132 17,933 32,148 

ภาคตะวันออก 27,134 20,771 171,112 219,017 

ภาคตะวันตก 40,365 3,937 10,725 55,027 

ภาคเหนือ 77,812 5,162 3,333 86,307 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,099 17,130 14,523 34,752 

ภาคใต 92,216 14,065 12,603 118,844 

รวม 436,154 135,150 439,087 1,010,391 
ท่ีมา: กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558) 
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 จากตารางท่ี 6.8 จํานวนแรงงานตางดาวท่ีขอจดทะเบียน ณ ศูนยบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSS) ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 2558  จําแนกตามสัญชาติป พ.ศ. 2558 พบวา 
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมารกับสัญชาติกัมพูชามีมากท่ีสุดแบบแตกตางแบบมีนัยสําคัญ 
รองลงมาคือแรงงานตางดาวสัญชาติลาว แรงงานแตงดาวท้ัง 3 ชาติสวนใหญจะทํางานอยูใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมากท่ีสุด  สวนแรงงานเมียนมารอีกจํานวนหนึ่งทํางานในเขตพ้ืน
ภาคใตมากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลางสวนกลาง และนอย
ท่ีสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สวนแรงงานกัมพูชาอีกจํานวนหนึ่งทํางานในเขตพ้ืนภาคตะวันออก
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาคกลางสวนกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  ภาคตะวันตก และ
นอยท่ีสุดคือภาคเหนือ  และแรงงานลาวอีกจํานวนหนึ่งทํางานในเขตพ้ืนภาคตะวันออกมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  ภาคเหนือ ภาคกลางสวนกลาง ภาคตะวันตก และ
นอยท่ีสุดคือภาคตะวันตก 

 
ตารางท่ี 6.9 จํานวนตางดาวคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทย  ประเภทท่ัวไป (มาตรา 9) จําแนก

ตามสัญชาติป พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2558  
 

สัญชาติ 
ป  พ.ศ. (คศ.) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ญี่ปุน 10,782 11,428 13,032 14,962 14,855 15,256 

จีน 7,903 8,328 8,977 11,059 12,061 13,347 

ฟลปิปนส 6,446 7,192 8,500 10,970 11,314 12,422 

อังกฤษ 7,096 7,168 8,744 9,997 9,723 9,564 

อินเดีย 6,549 6,786 7,331 8,161 8,455 9,264 

อเมริกัน 6,269 6,598 7,335 8,271 7,607 7,576 

ฝรั่งเศส 2,622 2,622 2,710 3,233 3385 3,692 

จีนไตหวัน 2,692 2,484 2,771 3,062 3106 3,313 

ออสเตรเลีย 2,394 2,437 2,497 3,049 2840 2,731 

เกาหลีใต 2,877 2,324 2,724 2,952 4552 4,728 

สัญชาติ
อ่ืนๆ 

22,215 23,624 26,585 32,286 31955 32,469 

รวม 77,479 80,985 91,206 108,002 109,956 114,362 
ท่ีมา: กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558)
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ตารางท่ี 6.10 จํานวนตางดาวคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทย  ประเภทสงเสริมการลงทุน (มาตรา 
12) จําแนกตามสัญชาติ ป พ.ศ. 2553–2558  

 

สัญชาติ 
ป  พ.ศ.  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
อเมริกัน 987 1,021 865 833 760 1,220 

อังกฤษ 947 959 838 733 703 1,199 

ฟลลิปปนส 882 894 709 645 561 994 

ฝรั่งเศส 867 838 695 624 652 993 

มาเลเซีย 764 790 695 564 495 839 

ญี่ปุน 13,212 922 16,738 20,577 20,601 21,410 

จีน 1,925 1,681 3,266 4,187 4,898 5,465 

อินเดีย 1,603 1,760 1,953 2,606 2,554 2,700 

จีนไตหวัน 1,656 2,450 1,691 1,898 1,817 1,958 

เกาหลีใต 803 14,466 1,005 1,239 1,215 1,337 

สัญชาติ
อ่ืนๆ 

5,336 5,332 4,327 3,873 3,462 6,472 

รวม 25,833 28,482 32,782 40,329 40,861 44,587 
ท่ีมา: กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน (2558) 
 
 จากตารางท่ี 6.10 จํานวนตางดาวคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทย ประเภทท่ัวไป (มาตรา 
9) จําแนกตามสัญชาติ ป พ.ศ. 2558 พบตางดาว 5 ประเทศคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทยมาก
ท่ีสุด 5 ลําดับ คือ ญี่ปุน  จีน  ฟลิปปนส  อังกฤษ และอินเดีย และจากตารางท่ี 8.10 จํานวนตางดาว
คงเหลือทํางานอยูในประเทศไทย  ประเภทสงเสริมการลงทุน (มาตรา 12) จําแนกตามสัญชาติ  
พ.ศ.2553–2558 พบตางดาว 5 ประเทศคงเหลือทํางานอยูในประเทศไทยมากท่ีสุด 5 ลําดับคือญี่ปุน 
จีน อินเดีย จีนไตหวัน และเกาหลีใต 
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แนวโนมและนโยบายเกี่ยวกับการยายถิ่นในประเทศไทย 

 จะเห็นไดวาการยายถ่ินในประเทศไทยในอดีตการยายถ่ินรวมมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนเรื่อยๆ 
เพ่ือตองการหาโอกาสการพัฒนาตนเอง และยกฐานะทางเศรษฐกิจและรายได ไมวาชายหรือหญิง
พยายามท่ีจะเขามาต้ังหลักแหลงเปนผูยายถ่ินถาวรอยู ในเมืองหลวง สวนผูท่ียังไมมีทุนรอนเพียงพอ
หรือยังตองมีภาระชวยงานดานเกษตรในครอบครัวของตนในทองถ่ิน - จึงไมสามารถจะมาอยูถาวรได 
ก็เขามาหางานทําชั่วคราวหรือเขามาสัมผัสเมืองหลวงในฤดูกาลท่ีตนวางงานในทองถ่ิน เนื่องจากการ
คมนาคมระหวางเมืองและชนบทสะดวกสบายข้ึน การหางานทําในเมืองหลวงก็งายข้ึน ท้ังนี้เพราะ
แหลงงานตางๆ ท้ังงานบริการและงานในโรงงานอุตสาหกรรมรวมกันอยูมากมาย บรรดาญาติพ่ีนอง
คนรูจักท่ี เขามากอนก็ใหความชวยเหลือไดมาก การยายถ่ินเขาสูสวนกลางท่ีมีความเขมขนของการ
พัฒนาจึงมีแตจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

 

ภาพท่ี 6.2 แนวโนมการโยกยายถ่ินฐานในอาเซียน 
ท่ีมา: http://th.aectourismthai.com/content1/3437
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แตอยางไรก็ตามจากสถิติการยายถ่ินรวมของประชากรในประเทศไทยยอนหลัง 20 ป  
(พ.ศ. 2540-2560) พบวามีแนวโนมท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด โดยป พ.ศ. 2540 มีการยายถ่ินของ
ประชากรมีจํานวนคอนขางสูงอาจเปนเพราะวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศ (วิกฤติตมยํากุง) ทําให
ประชากรยายถ่ินฐานกลับภูมิลําเนาเดิมเปนจํานวนมาก และหลังจากนั้นต้ังแต พ.ศ. 2545-2547-
2548-2549-2550-2551-2554 เปนตนมา กระแสการยายถ่ินรวมนั้นลดลงอยางตอเนื่อง จนกระท่ัง
ลาสุด  สํานักงานสถิติแหงชาติ เปดเผยผลการสํารวจ การยายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2559 จาก
ครัวเรือนตัวอยาง 83,880 ครัวเรือน พบวา ผูยายถ่ินมีจํานวนท้ังสิ้น 7.73 แสนคนหรือคิดเปนอัตรา
การยายถ่ิน รอยละ 1.1 จากประชากรท้ังประเทศ (67.51ลานคน) เม่ือพิจารณาตามจํานวนและอัตรา
การยายถ่ิน พบวา ภาคกลาง มีผูยายถ่ินและท่ีอยูอาศัยสูงสุดจํานวน 2.94 แสนคน (รอยละ 1.5) สวน
กรุงเทพฯ มีอัตราการยายถ่ินนอยท่ีสุดจํานวน 2.5 หม่ืนคน (รอยละ 0.3) เม่ือพิจารณาตามกลุมอายุท่ี
มีการยายถ่ินมากท่ีสุดคือกลุมวัยผูใหญ  (25-59 ป) ซ่ึงเปนวัยทํางานมีจํานวน 4.21 แสนคน  
(รอยละ54.5) ของผูยายถ่ินท้ังหมด รองลงมาคือ กลุมเยาวชน (15-24 ป มีจํานวน 2.33 แสนคน 
(รอยละ 30.1)  วัยเด็ก (0-14 ป)  มีจํานวน 9.09 หม่ืนคน (รอยละ 11.8) และสุดทายกลุมผูสูงอาย ุ
(60 ปข้ึนไป)มีจํานวน 2.80 หม่ืนคน (รอยละ 3.6) นอกจากนี้ยังพบวา ผูยายถ่ินภาคเดียวกันมีจํานวน
มากกวาผูยายถ่ินระหวางภาค ซ่ึงสาเหตุของการยายถ่ินมาจาก หนาท่ีการงาน (รอยละ 34.7) ดาน
ครอบครัว (รอยละ 33.2 ดานท่ีอยูอาศัย (รอยละ 17.4) ดานการศึกษา (รอยละ 6.4) และดาน
สุขภาพ (รอยละ 3.7) ท่ีเหลือเปนสาเหตุอ่ืนๆ  โดยไดสรุปวา ป พ.ศ. 2559 แนวโนมการยายถ่ินของ
ประชากรลดลง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559: ออนไลน) 

ท้ั งนี้ แผน พั ฒ นาเศรษ ฐ กิจและสั งคมแห งชา ติ  ฉบั บ ท่ี  12  (พ .ศ . 2560 -2564 ) 
มี 10 ยุทธศาสตรเพ่ือรองรับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบดวย 1) การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย 2) การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 3) การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 5) ความม่ังคง 
6) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยภาครัฐและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย  7) การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 8) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 10) การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  
ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการท่ีจะสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามภูมิภาคและจังหวัดตางๆ 
อยางหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมตางๆ เชน การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจฝงตะวันออกของ
ประเทศเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีการกอสราง
และพัฒนาการคมนาคมท่ีสะดวกสบายท้ังการคมนาคมทางบก รถยนต รถโดยสารประจําทาง การ
ขนสงระบบรางโดยการพัฒนารถไฟความเร็วปานกลาง กอสรางรถไปความเร็วสูงท่ีเชื่อมตอถึงกันทุก
ภูมิภาค และการเดินทางอากาศยานท่ีมีการพัฒนาดานความปลอดภัยมีมาตรฐานตามหลักสากลซ่ึง
เปนทิศการพัฒนาท่ีตองการให เกิดการเคลื่ อนยายผูคน สิ่ งของ การคาการขาย  เปนตน
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บทสรุป 
 

 ภาวะการยายถ่ินมีความเก่ียวของโดยตรงตอจํานวนขอมูลประชากรในสังคมและประทศชาติ
นั้นๆ ซ่ึงสามารถเปนภาพสะทอนของการพัฒนาท้ังในแงของเศรษฐกิจ สังคม สาธรณสุข อนามัย 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ของประเทศนั้นๆ วาเปนอยางไรและมีนโยบายการพัฒนา
ทางดานประชากรจากอดีตเปนอยางไรบาง ซ่ึงสงผลกระทบใหเปนโครงสรางทางประชากรในลักษณะ
ท่ีเห็นดังปจจุบันนี้ของในแตละประเทศ ซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป  และสามารถนําเปนขอมูลเพ่ือ
จัดอยูในลักษณะของประเทศท่ีพัฒนาแลว กําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา  เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนา
รวมกันและเปรียบเทียบการพัฒนาใหเห็นถึงการยกระดับท่ีดีข้ึนสูเปาหมายท่ีไดตั้งไวรวมกันตอไป 

 สําหรับภาวะการยายถ่ินในประเทศไทยนับตั้งแต พ.ศ. 2545-2559 แนวโนมการยายถ่ิน
ลดลงอันเนื่องจากสวนหนึ่งมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจตมยํากุง พ.ศ. 2540 ท่ีทําใหคนกลับไปต้ังหลัก
ในถ่ินฐานเดิมของตนและรัฐบาลมีนโยบายพัฒนากระจายความเจริญสูภูมิภาคทองถ่ิน ท้ังทางดานการ
ปกครอง สภาพเศรษฐกิจ การลงทุนตางๆ ท่ีเปนทางเลือกท่ีจะทําใหคนตัดสินใจท่ีจะทํางานในทองถ่ิน
ตนไดมากกวาในอดีต แตอยางไรก็ตามก็ยังมีการยายถ่ินอยูตลอดเวลาตามความเหมาะสมของฐานะ
แหงตนท้ังนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา  การจะสรางความม่ันคงใหกับประชากรในดานอาชีพ 
และการรักถ่ินฐานนั้นรัฐจะตองกระจายความเจริญทางดานการเมืองการปกครอง องคความรูและ
การศึกษา  การคมนาคม ระบบชลประทาน เงินภาษีของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในสังคม 
ตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีจะสนับสนุนตอการพัฒนาของภูมิภาคและทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน มียุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีชัดเจนโดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและจะตองเหมาะกับวิถีชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนในพ้ืนท่ี  ประชากรสวนใหญถาเลือกไดคงไมมีใครตองการท่ีจะยายถ่ินหางไกล
ครอบครัวและญาติพ่ีนองอันเปนท่ีรัก แนวทางการพัฒนาตามศาสตรพระราชาอันไดแกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการดํารงชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม จะเปนหนทางสูการพ่ึงตนเอง พ่ึงพา
กันและกันของคนในชุมชน เกิดเปนวิสาหกิจชุมชน พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ใหมีความม่ันคง
เขมแข็งยั่งยืนไดตอไป 
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คําถามทายบท 
 
จงอธิบายและแกปญหาคําถามตอไปนี้ใหไดคําตอบท่ีสมบูรณ 
 

1. จงอธิบายความหมายของการยายถ่ิน 
2. การยายถ่ินแบงเปนก่ีประเภท  อะไรบาง 
3. ในการยายถ่ินท่ีท่ีจะตัดสินใจยายถ่ินตองคํานึงถึงปจจัยใดบาง 
4. กระบวนการในการยายถ่ินมีอะไรบาง 
5. สาเหตุใดบางท่ีทําใหคนตัดสินใจยายถ่ินไปทํางานตางประเทศ 
6. จงระบุขอดีขอเสียของการยายถ่ินภายในประเทศ 
7. ตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยสงผลกระทบอยางไรกับคนไทยบาง (ใหวิเคราะหตาง

ดาวทุกประเภท) 
8. นักศึกษาจะนําความรูเก่ียวกับภาวะการยายถ่ินไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติอยางไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  7 
องค์ประกอบท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประชากร 

เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
 

 
หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 
1. ขนาดของประชากร (Population  Size) 
2. การกระจายตัวของประชากร (Population  Distribution) 
3. ความหนาแนนของประชากร (Population Density) 
4. องคประกอบของประชากร (Population Composition) 

 
วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 

1.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายขนาดของประชากร 
(Population  Size)  การกระจายตัวของประชากร (Population  Distribution)  ความหนาแนน
ของประชากร (Population Density) 

2 .  เพ่ื อให ผู ศึ กษามีความรูความเข าใจเก่ียวกับองคประกอบของประชากร 
(Population Composition) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเน้ือหาบทท่ี 7 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังน้ี 

1. วิเคราะหขนาดของประชากร (Population  Size) ได 
2. อธิบายลักษณะการกระจายตัวของประชากร (Population  Distribution) ได 
3. วิเคราะหความหนาแนนของประชากร (Population Density) ได 
4. บอกองคประกอบของประชากร (Population Composition) และสามารถ

เปรียบเทียบองคประกอบของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาประจําบทท่ี 7 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. จัดการจัดการเรียนรูแบบการศึกษานอกหองเรียน (Outdoor Education) 
3. ประสานงานพ้ืนที่ศึกษาดูงาน คือ เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง 1 แหง 
4. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 4 กลุมๆ ละเทากัน เพ่ือศึกษาและวิเคราะหและเปรียบเทียบ 

ดังน้ี 
กลุมที่ 1 ขนาดของประชากร 
กลุมที่ 2 การกระจายตัวของประชากร 
กลุมที่ 3 ความหนาแนนของประชากร 
กลุมที่ 4 องคประกอบของประชากร 

5.    ผูศึกษานําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมายโดยจัดเปนนิทรรศการหนาหองสาขาวิชา 
6. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
7. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
8. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 7 
2. เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง 1 แหง  
3. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ที่เก่ียวของ 
4. หนังสือ ตํารา บทความ กรณีศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
5. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
6. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. สังเกตความสนใจขณะทํางานกลุม 
3. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปนและความคิดสรางสรรคในการจัด

นิทรรศการที่ไดรับมอบหมาย 
4. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
5. สังเกตจากการตอบคําถาม 
6. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท



   

 

บทท่ี  7 
องค์ประกอบท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประชากร 

  
 องคประกอบที่ สํ าคัญ ในการเปลี่ ยนแปลงประชากร (Population Dynamics of 
Population Change) จากการศึกษาโดยทั่วไป พบวา สิ่งที่จะเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงประชากรคือภาวะประชากรทั้ง 3 ภาวะ  ได แก ภาวะการเกิด  ภาวะการตาย และ
ภาวะการยายถิ่น นอกจากน้ันการศึกษาวิจัยของนักประชากรศาสตรหลายทาน พบวามีปจจัยตางๆ
มากมายที่มีอิทธิพลตอการเกิด การตาย การยายถิ่นของประชากร แตทั้งน้ีในสวนรายละเอียดปจจัย
ตางๆ ของทั้งสามภาวะน้ันผูเขียนไดนําเสนอรายละเอียดในบทที่ 8 เรื่องภาวะประชากรไปแลวน้ัน      
แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่สําคัญที่สามารถวิเคราะหเพ่ิมเติมจากตัวเลขและสถิติที่เก่ียวของที่ช้ีไดวา
มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากร ไดแก ขนาดของประชากร การกระจายตัวของ
ประชากร ความหนาแนนของประชากร โครงสรางประชากรหรือองคประกอบประชากร 
(นิศารัตน ศิลปเดช, 2540: 16) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประชากรจะทําใหเกิดภาวะใหมของประชากร
และอาจทําใหเกิดผลสืบเน่ืองในทางที่ดีและไมดีตามมาได  ผูเขียนขอนําเสนอขอมูลสาระสําคัญตอไป 
 
 

ขนาดของประชากร (Population  Size) 
 

ปราโมทย ประสาทกุล (2522: 44) ไดใหความหมาย ขนาดของประชากร (Population 
Size) คือ จํานวนรวมของประชากรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ ใดพ้ืนที่หน่ึง ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง โดย  
ทัศนีย ทองสวาง (2544: 40)  ไดใหความหมายวาการมีขนาดประชากรที่เหมาะสมจะทําใหมีระดับ
การครองชีพที่ดีที่สุด โดยพิจารณาดานประชากรที่เหมาะสมใหสัมพันธกับกิจกรรมทางเกษตรเปน
สําคัญ กลาวคือ ขนาดประชากรที่เหมาะสมน้ันควรเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดระหวางจํานวน
ประชากรกับจํานวนพ้ืนที่ซึ่งใชในการเพาะปลูก ซึ่งจะทําใหเกิดผลผลิตสูงที่สุด ขนาดประชากรที่
เหมาะสมของแตละประเทศน้ันยอมผันแปรไปตามกาลเวลา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และ
การเมืองของประเทศน้ันๆ ขณะที่ ดุษฎี อายุวัฒน (2558: 46) ไดกลาวยํ้าวาองคประกอบของ
ประชากรจะเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับขนาดประชากร การทราบขนาดประชากรจะ
มีประโยชนสําหรับการวางแผนและการบริหารงานทั้งของรัฐและเอกชน เชน การวางแผนจัดบริการ
ดานการศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค เปนตน ขนาดประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพราะประชากรมีลักษณะไมหยุดน่ิง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเชนกันหรือที่เรียกวา  
มีลักษณะเปนพลวัต (Dynamics) ทั้งน้ี ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ (2543: 23) ไดกลาวถึงการนับจํานวน
ประชากรวาสามารถดําเนินการไดงายถาอาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ทําการศึกษาน้ันครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด
เล็กและประชากรอาศัยอยูจํานวนไมมากนัก ถาพ้ืนที่ทําการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ
กวางขวางและมีประชากรอาศัยอยูจํานวนมาก อาจใชวิธีการท่ีมีกระบวนการที่แตกตางกันออกไป 
เชน การทําสํามะโนประชากร การจดทะเบียน และการสํารวจกลุมตัวอยางเปนตน  
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สรุปไดวาขนาดของประชากรหมายถึง จํานวนโดยรวมของประชากรในสังคมหน่ึงๆ ในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ขนาดประชากรมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะประชากรมี
ลักษณะไมหยุดน่ิง เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และการเมืองของ
ประเทศน้ันๆ 

สําหรับวันที่ 11 กรกฎาคม  ของทุกปเปน “วันประชากรโลก (World Population Day)” 
จุดมุงหมายของวันสําคัญวันน้ีเพ่ือใหเกิดความตระหนักในประเด็นปญหาของประชากรโลก           
โดยวันประชากรโลกกําหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสนการของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา เมื่อ 
พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ใหความสนใจใน “วันหาพันลาน” ซึ่งเปนวันที่
คาดการณวาประชากรของโลกจะมีจํานวนประชากรเพิ่มเปน 5,000,000,000 (หาพันลาน) คนใน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530  ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกหาพันลานคนครบปที่ 20 เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประมาณจํานวนประชากรของโลกไดเพ่ิมขึ้นเปน 6,727,551,263 คน 
และในปลายป พ.ศ. 2554 ทั่วโลก เฉลิมฉลองที่โลกมีประชากรครบ 7,000 ลานคน โดยการฉลอง
ดังกลาวเริ่มขึ้นในฟลิปปนส ใหกับทารกเพศหญิงช่ือดานิกา เมย คามาโช (ทีเคปารคอุทยานแหงการ
เรียนรู, 2560: ออนไลน)  

และจากการรายงานของแผนกเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ระบุวา ประชากร
อินเดียที่ปจจุบันอยูที่ 1,300 ลานคนมากเปนอันดับสองของโลกจะแซงหนาจีน ที่มีประชากร 1,400 
ลานคน ภายในป 2567 แตประชากรไนจีเรียเพ่ิมเร็วที่สุดจะแซงหนาสหรัฐขึ้นมาเปนประเทศที่มี
ประชากรมากเปนอันดับสามของโลกภายในป 2593 แตละปจํานวนประชากรโลกเพ่ิมขึ้นราว 83 ลาน
คน แนวโนมน้ีจะเปนอยูตอไปแมคาดวาระดับภาวะเจริญพันธุลดลงตอเน่ือง แอฟริกา 26 ประเทศมี
แนวโนมจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางนอย 2 เทาภายในป 2593 นอกจากน้ีสหประชาชาติยัง
คาดการณวา จํานวนประชากรที่มีอายุเกินกวา 60 ป จะเพ่ิมขึ้นกวาสองเทาในปดังกลาวเชนกัน และ
จะเพ่ิมขึ้นกวาสามเทาภายในป 2643 คาดวาประชากรสูงอาจจะเพิ่มจาก 962 ลานคนทั่วโลกในปนี้ 
เปน 2,100 ลานคนในป 2593 และ 3,100 ลานคนในป 2643 (กรุงเทพธุรกิจ, 2560: ออนไลน) 

ปจจุบันในป พ.ศ 2560 โลกมีประชากรประมาณ 7,244 ลานคน (Worldometers) ขนาด
ประชากรไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆทั่วโลกแลวมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 20 ของโลก  
มีจํานวนประชากรทั้งหมด 66.4 ลานคน ในประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก ประมาณ  
1,396 ลานคน รองลงมาคือ อินเดียที่มีประจํานวนประมาณ 1,335 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ  
18.6 และ 17.8 ของประชากรโลก  ทั้งน้ี ประเทศในกลุมอาเซียน จํานวน 4 ประเทศ ไดแก 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และไทย มีจํานวนประชากรในประเทศติดอันดับ 20 ประเทศแรกที่มี
ประชากรมากที่สุดในโลก ดังตารางที่ 7.1  

 

 

 

 

 

 



 

 

165

ตารางที่ 7.1 จํานวนประชากรของโลกที่มากท่ีสุด 20 ประเทศแรกป พ.ศ. 2560 

อันดับ ประเทศ จํานวนประชากร 
(คน) 

ร้อยละของ
ประชากรโลก 

อัตราเพิ่มร้อยละ/ป ี

1 จีน 1,393,360,000 18.6 0.39 
2 อินเดีย 1,335,330,000 17.8 1.11 
3 สหรัฐอเมริกา 327,612,000 4.37 0.71 
4 อินโดนีเซีย* 265,015,300 3.54 1.06 
5 ปากีสถาน 212,500,000 2.84 1.93 
6 บราซิล 209,416,000 2.8 0.75 
7 ไนจีเรีย 193,392,517 2.58 2.61 
8 บังกลาเทศ 164,974,000 2.2 1.03 
9 รัสเซีย 146,877,088 1.96 -0.02 
10 ญี่ปุน 126,490,000 1.69 -0.23 
11 แมกซิโก 124,286,623 1.66 1.24 
12 เอธิโอเปย 107,534,882 1.44 2.46 
13 ฟลิปปนส* 106,279,000 1.42 1.52 
14 อียิปต 97,422,600 1.3 1.87 
15 เวียดนาม* 94,660,000 1.26 0.99 
16 คองโก 84,004,989 1.12 3.28 
17 เยอรมนี 82,740,900 1.1 0.22 
18 อิหราน 81,683,200 1.09 1.05 
19 ตุรกี 80,810,525 1.08 1.45 
20 ไทย* 69,183,173 0.92 0.21 

* ประเทศในกลุมอาเซียน    
ที่มา: Worldometers (ออนไลน)  
 
 จากตารางที่ 7.1 จะเห็นไดวาขอมูลจํานวนประชากรโลก มีพลวัตเปลี่ยนแปรอยูตลอดเวลา
หาที่สิ้นสุดไมได ดังน้ันจึงเปนขอมูลที่ตองมีการติดตามการรายงานผลอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีหนวยงานท่ี
ทําการรวบรวมหลักสําหรับประเทศไทยคือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่เก็บขอมูลดาน
ทะเบียนราษฎร ไดแก ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย ทะเบียนคนยานถิ่น เปนตน ซึ่งเปนไปตาม
กฎหมายที่ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดจะตองไปดําเนินการบันทึกเหตุการณตางๆ 
และในสวนของการทําสํามะโนประชากรท่ีมีหนวยงานหลักคือสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการเก็บ
สํารวจขอมูล 10 ป สํารวจคร้ัง อันจะเปนขอมูลที่สําคัญที่ทําใหทราบวาประชากรในประเทศไทยมี
จํานวนประมาณก่ีคน และรายละเอียดตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาสังคมตอไป 
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ตารางที ่7.2  จํานวนประชากรในกลุมประเทศอาเซียนป พ.ศ. 2558 

อันดับ ประเทศ จํานวนประชากร 
(ล้าน)  

ร้อยละของ
ประชากรโลก 

อัตราเพิ่มร้อยละ/ป ี

1 กัมพูชา 15.4 0.21 1.50 
2 ไทย 65.1 0.92 0.21 
3 บรูไน 0.4 0.0056 1.25 
4 ฟลิปปนส 103.0 1.42 1.52 
5 มาเลเซีย 30.8 0.43 1.32 
6 ลาว 6.9 0.09 1.50 
7 เวียดนาม 91.7 1.26 0.99 
8 สหภาพพมา 52.1 0.72 0.91 
9 สิงคโปร 5.5 0.07 1.45 
10 อินโดนีเซีย 255.7 3.54 1.06 

ที่มา: 2015 Population Reference  (ออนไลน) 
 

ตารางที ่7.3  จาํนวนประชากรในประเทศไทยจําแนกตามการสํามะโนประชากร   

ครั้งทีส่ํารวจ ปี พ.ศ (ค.ศ.)  จํานวนประชากร 
(คน) 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ /ต่อรอบสํามะโน) 

1 2453 (1910) 8,131,247 - 
2 2462 (1919) 9,207,355 +13.2  
3 2472 (1929) 11,506,207 +25.0 
4 2480 (1937) 14,464,105 +25.7 
5 2490 (1970) 17,442,689 +20.6 
6 2503 (1960) 26,257,916 +50.5 
7 2513 (1970) 34,397,371 +31.0 
8 2523 (1980) 44,824,540 +30.3 
9 2533 (1990) 54,548,530 +21.7 
10 2543 (2000) 60,916,441 +11.7 
11 2553 (2010) 65,926,261 +8.2 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554)  
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  นักประชากรศาสตร ไดแบงขนาดประชากรของประเทศตางๆเปน 3 ประเภท คือ 
ขนาดประชากรที่เหมาะสมหรือขนาดประชากรพอดี (Optimum Population) ขนาดประชากรนอย
เกินไป (Lowered Population) และประชากรมากเกินไป (Overed Population) 

1. ขนาดประชากรพอดี (Optimum Population) 

    ประชากรขนาดท่ีเหมาะสมหรือพอดีน้ันตองพิจารณาถึงในแงการสัมฤทธ์ิและการ
บํารุงรักษามาตรฐานบางอยางซึ่งเปนที่ยอมรับ ซึ่งมีมาตรฐานหลายอยางที่เราอาจใชในการคํานวณ
ประชากรที่มีขนาดเหมาะสมที่สุด ไดแก ความหนาแนนของประชากรตอ 1 หนวยพ้ืนที่ ความเขมแข็ง
ทางทหาร ความตองการกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน แตมาตรฐานที่ใชกันมากที่สุด 
คือ ระดับการครองชีพของประชาชน ประชากรขนาดเหมาะสมท่ีสุดคือ ขณะที่จะชวยใหทุกคน ไดมี
การครองชีพในระดับสูงสุด 

    นักประชากรศาสตรหลายทาน ไดใหแนวความคิดเก่ียวกับขนาดประชากรท่ี
เหมาะสมไดวา เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศผันแปรไปตามเหตุการ
ระหวางประเทศตลอดเวลา ฉะน้ันจึงเปนการยากที่จะกําหนดสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม
คงที่ เพ่ือคาดคะเนจํานวนประชากรที่เหมาะสมในชวงที่เหมาะสม ที่สุดภายใตสภาวะการณที่เปนอยู
น้ัน ดวยเหตุน้ีการกําหนดขนาดประชากรวามีความเหมาะสมกับสภาพการณที่เปนอยูหรือไมน้ันตอง
คํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ตลอดจนโครงสรางทาง
ประชากรดวย 

2. ขนาดประชากรน้อยเกินไป (Lowered Population) 

    ขนาดประชากรนอยไป คือ ประเทศที่มีจํานวนประชากรไมเพียงพอกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันเปนผลสืบเน่ืองจากอัตราเพ่ิมประชากรต่ําเกินไป 
(คือตํ่ากวารอยละ 1 ตอป) ซึ่งจะนําไปสูปญหาการขาดแคลนประชากรในวัยแรงงานหรือการขยาย
แรงงานของประเทศจะไมสมดุลกับการสะสมทุนที่มีอยูในอนาคต 

3. ประชากรมากเกินไป (Overed Population) 

  ขนาดประชากรมากเกินไป  คือ  ภาวะที่ มีประชากรไมสมดุลกับจํานวน
ทรัพยากรธรรมชาติ อันสืบเน่ืองมาจากการมีอัตราเพ่ิมประชากรสูงเกินไป (มากกวารอยละ 3 ตอป) 
ไดแกประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย คือประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา 
ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหารและที่อยูอาศัย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนไปอยาง
ชาๆ ไมพัฒนาเทาที่ควร 

ภาวะประชากรนอยเกินไปหรือภาวะประชากรมากเกินไปน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับ
จํานวนหรือความหนาแนนของประชากร แตขึ้นอยูกับความสามารถในการเล้ียงดูประชากรหรือ
ลักษณะทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตนั้นๆ ใหมีความเปนอยูที่ไดมาตรฐาน ไมเกิดความขาด
แคลนปจจัย 4 (อาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค) และสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย
ใหประชากรโดยท่ัวถึงกัน เชน ประเทศสหราชอาณาจักร มีความหนาแนนเปนประชากรเทากับ  
595 คนตอ 1 ตารางไมล หรือ 230 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร จัดวาไมมีภาวะประชากรมากเกินไป
เพราะประชากรมีมาตรฐานการครองชีพสูง สวนในประเทศอินเดียประชากรมีความหนาแนนเพียง 
485 คนตอ 1 ตารางไมล หรือ 187 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร แตจัดวาเปนประเทศที่มีภาวะประชากร
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มากเกินไป เพราะประชากรมีมาตรฐานการครองชีพตํ่า กลาวคือ ประชากรมีความอดอยากและมีการ
ยายถิ่นอยูเสมอ ในเขตทุนดรามีพวกเอสกิโมอาศัยอยูเพียงเบาบางนอยกวา 1 คนตอ 1 ตารางไมล 
ถาไมมีสัตวใหรางประชากรที่มีอยูนอยเหลาน้ีก็จะต้ังถิ่นฐานอยูไมได ซึ่งอาจกลาวไดวาเกิดภาวะ
ประชากรมากเกินไปไดเชนเดียวกัน 

 

การกระจายตัวของประชากร (Population  Distribution) 
 
 มี นั ก วิชาการได ให ค วามหมายของการกระจาย ตั วของประชากร  (Population  
Distribution) วา “การกระจายตัวของประชากร คือ กระสวนหรือแบบของการกระจายตัวในการต้ัง
ถิ่นฐานของประชากรในสวนตางๆ ของพื้นที่ของประเทศหน่ึงๆ” วันทนา กลิ่นงาม (2528: 67)  สวน 
ดุษฎี อายุวัฒน (2558: 47) ไดใหความหมาย คือ จํานวนประชากรที่กระจายตัวกันอยูในเขตพ้ืนที่ใด  
ณ เวลาที่กลาวถึง ซึ่งนอกจากทราบขนาด (จํานวน)  ของพ้ืนที่ที่ศึกษา ณ เวลาที่กําหนดแลว 
ยังจําเปนตองทราบวา ประชากรของเขตพ้ืนที่น้ันกระจายตัวอยางไร (อาศัยอยูที่ใด จํานวนเทาใด 
หรือระบุวันเวลา) นอกจากน้ันยังกลาวตอวาแบบแผนการกระจายตัวประชากร คือ 1) มีการกระจุก
ตัวของประชากรในเมืองใหญๆ 2) มีการกระจายตัวของประชากรเปนกลุมเล็กๆ อยูในชนบท และ  
3) ต้ังถิ่นฐานอยูตามท่ีราบ ที่ราบลุม หรือบริเวณชายฝงทะเล ซึ่งเอ้ือตอการทํามาหากินและการ
คมนาคมขนสง แตเมื่อการคมนาคมขนสงทางบกพัฒนาขึ้นจะเกิดการกระจายตัวของประชากรไปตาม
เสนทางการคมนาคมหลัก ทั้งน้ี นิศารัตน ศิลปเดช (2540: 18) ไดใหความหมายวา ลักษณะที่
ประชากรแยกยายกันจั้งถิ่นฐานบานเรือนเพื่อที่อยูอาศัย หรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หน่ึงๆ มากนอย
ไมเทากัน เปนผลทําใหเกิดการกระจุกและกระจายตัวของประชากรในพ้ืนที่ตางๆ การที่ประชากรมี
การกระจายตัวในพ้ืนที่แตละแหงไมสม่ําเสมอ เน่ืองมาจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากร  

จากความหมายดังกลาวอธิบายไดวา การกระจายตัวของประชากรเปนการกระจายตามท่ี
อยูอาศัยในภูมิภาคตางๆ และนํามาพิจารณาในลักษณะจํานวนประชากรตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่ดวย 
เพราะโดยปกติประชากรจะไมไดต้ังถิ่นฐานโดยกระจุกตัวอยูในพ้ืนที่สวนใดสวนหน่ึงโดยเฉพาะ แตจะ
กระจายไปทั่วพ้ืนที่ทั้งหมด รายการกระจายตัวก็จะไมเปนไปอยางสมํ่าเสมอเทาเทียมกันในทุกๆ สวน
ของพื้นที่ยังคงมีการต้ังถิ่นฐานที่อยูอาศัยอยางหนาแนน มากบาง นอยบาง ในแตละสวนของพ้ืนที่
แตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยที่เอ้ืออํานวยใหประชากรดํารงชีวิตอยูไดอยางผสมกลมกลืนทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง อันจะทําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได 
 สําหรับการกระจายตัวของประชากรไทยในป พ.ศ. 2558 ประชากรสวนใหญอาศัยอยูใน
ภาคกลางมากที่สุด (จํานวน 22,182,544 คน) รองลงมาตามลําดับคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสาน) (จํานวน 21,861,423 คน) ภาคเหนือ (จํานวน 11,758,421 คน) และภาคใตนอยที่สุด 
(จํานวน 9,225,013 คน)  (ตารางรางที่ 7.4) โดยพ้ืนที่กระจุกตัวอยูตามเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและมีบริการของรัฐที่เอ้ือประโยชนในดานตางๆ และเปนพ้ืนที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของการพัฒนาดานการลงทุนและอุตสาหกรรม โดยจังหวัดที่มีประชากรกระจายตัวมาก
ที่สุด 10 จังหวัด ไดแก  
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ตารางที่ 7.4  จํานวนประชากรของประเทศไทย จํานวนตามภูมิภาคป พ.ศ. 2558 
 

อันดับ ภูมิภาค จํานวนประชากร (คน) 
1 ภาคกลาง 22,182,544 
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,861,423 
3 ภาคเหนือ 11,758,421 
4 ภาคใต 9,225,013 

รวม 65,027,401 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
 

ตารางที่ 7.5 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัดภาคกลาง 
 

อันดับ จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
1 กรุงเทพมหานคร 5,648,978 
2 ชลบุรี 1,431,104 
3 สมุทรปราการ 1,263,904 
4 นนทบุรี 1,180,178 
5 ปทุมธานี 1,081,026 
6 นครปฐม 891,912 
7 ราชบุรี 848,773 
8 สุพรรณบุรี 848,401 
9 กาญจนบุร ี 827,932 
10 พระนครศรีอยุธยา 805,124 
11 ลพบุรี 758,046 
12 ฉะเชิงเทรา 696,837 
13 ระยอง 679,397 
14 สระบุรี 632,558 
15 สระแกว 553,126 
16 จันทบุรี 528,034 
17 สมุทรสาคร 527,726 
18 ประจวบคีรีขันธ 524,620 
19 ปราจีนบุร ี 480,455 
20 เพชรบุรี 474,676 
21 ชัยนาท 331,816 
22 อางทอง 283,205 
23 นครนายก 257,611 
24 ตราด 221,824 
25 สิงหบุรี 211,667 
26 สมุทรสงคราม 193,614 

รวม 22,182,544 
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ตารางที ่7.6 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

อันดับ จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
1 นครราชสีมา 2,623,008 
2 อุบลราชธานี 1,847,319 
3 ขอนแกน 1,792,717 
4 บุรีรัมย 1,581,198 
5 อุดรธานี 1,570,352 
6 ศรีสะเกษ 1,466,496 
7 สุรินทร 1,392,834 
8 รอยเอ็ด 1,307,826 
9 สกลนคร 1,140,272 
10 ชัยภูมิ 1,137,238 
11 กาฬสินธุ 984,750 
12 มหาสารคาม 962,357 
13 นครพนม 713,546 
14 เลย 634,675 
15 ยโสธร 540,071 
16 หนองคาย 516,374 
17 หนองบัวลําภู 509,283 
18 บึงกาฬ 419,328 
19 อํานาจเจริญ 375,500 
20 มุกดาหาร 346,279 

รวม 21,861,423 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
 
ตารางที่ 7.7  จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคเหนือ 
 

อันดับ จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
1 เชียงใหม 1,638,981 
2 เชียงราย 1,183,878 
3 นครสวรรค 1,071,467 
4 เพชรบูรณ 995,383 
5 พิษณุโลก 860,559 
6 ลําปาง 751,371 
7 กําแพงเพชร 729,296 
8 สุโขทัย 601,791 
9 พิจิตร 546,486 
10 ตาก 531,549 
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ตารางที่ 7.7  จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคเหนือ (ตอ) 
 

อันดับ จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
11 พะเยา 482,574 
12 นาน 478,003 
13 อุตรดิตถ 459,582 
14 แพร 452,958 
15 ลําพูน 404,933 
16 อุทัยธานี 330,311 
17 แมฮองสอน 239,299 

รวม 11,758,421 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
 
ตารางที่ 7.8 จํานวนประชากรกลางป พ.ศ. 2558 จําแนกรายจังหวัด ภาคใต 
 

อันดับ จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
1 นครศรีธรรมราช 1,549,163 
2 สงขลา 1,402,158 
3 สุราษฎรธานี 1,041,388 
4 นราธิวาส 778,319 
5 ปตตานี 689,414 
6 ตรัง 639,221 
7 พัทลุง 521,420 
8 ยะลา 514,348 
9 ชุมพร 501,376 
10 กระบี่ 458,768 
11 ภูเก็ต 378,353 
12 สตูล 314,099 
13 พังงา 261,267 
14 ระนอง 175,719 

รวม 9,225,013 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
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ตารางที่ 7.9  จํานวนประชากรกลางป พ.ศ 2558 ทั้งประเทศ 
 

 
 
ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
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ตารางที่ 7.10  จังหวัดที่มีประชากรเกินลาน เรียงจากมากไปหานอย จํานวน 21 จังหวัด พ.ศ. 2558 
 
ลําดับ จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 

1 กรุงเทพมหานคร 5,648,978 
2 นครราชสีมา 2,623,008 
3 อุบลราชธานี 1,847,319 
4 ขอนแกน 1,792,717 
5 เชียงใหม 1,638,981 
6 บุรีรัมย 1,581,198 
7 อุดรธานี 1,570,352 
8 นครศรีธรรมราช 1,549,163 
9 ศรีสะเกษ 1,466,496 
10 ชลบุรี 1,431,104 
11 สงขลา 1,402,158 
12 สุรินทร 1,392,834 
13 รอยเอ็ด 1,307,826 
14 สมุทรปราการ 1,263,904 
15 เชียงราย 1,183,878 
16 นนทบุรี 1,180,178 
17 สกลนคร 1,140,272 
18 ชัยภูมิ 1,137,238 
19 ปทุมธานี 1,081,026 
20 นครสวรรค 1,071,467 
21 สุราษฎรธานี 1,041,388 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
 

ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระจายตัวของประชากรในแตละภูมิภาคของประเทศยอมมี
ความแตกตางกันไปซึ่งเกิดจากสาเหตุที่สําคัญหลายประการ คือ 

1. ปจจัยทางดานภูมิภาค โดยปกติมนุษยตองการแสวงหาแหลงที่อยูอาศัยหรือการต้ังถิ่น
ฐานที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคมที่ดีมีคุณภาพ ฉะน้ันสภาพ
ภูมิศาสตรซึ่งเปนแหลงกําเนิดปจจัยยังชีพจึงเปนแรงดึงดูดใหประชากรกระจายตัวไปต้ังถิ่นฐานใน
สัดสวนแตกตางกัน เชน พ้ืนที่ราบ ดินอุดมสมบูรณ ภูมิอากาศอบอุน ฯลฯ ประชากรจะเขาไปต้ังถิ่น
ฐานอยางหนาแนน เพราะสภาพภูมิศาสตรเพ่ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมไดดี ในทางตรงกันขาม 
ถาสภาพภูมิศาสตรไมเหมาะสม เชน มีภูเขาสลับซับซอน ภูมิอากาศแหงแลงขาดแคลนแหลงนํ้า ฯลฯ 
ประชากรก็จะไปต้ังถิ่นฐานเบาบางหรือแทบจะไมมีเลย เปนตน 
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2. ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และเปนแรงดึงดูดใหประชากรเขาไปต้ังถิ่นฐานไดมากนอย
แตกตางกัน เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่มนุษยนํามาใชประโยชนหรือสนองตอบตอการ
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะปจจัยขั้นพ้ืนฐาน อันไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค 
จากตัวอยางที่พบในอดีตประชากรจะต้ังถิ่นฐานตามบริเวณปากแมน้ําและพื้นที่ราบท่ีมีความอุดม
สมบูรณและยังใหประโยชนตอกิจกรรมอ่ืนอีกมากมาย เชน ใชเปนเสนทางคมนาคม เปนแหลงเกิด
วัฒนธรรม และเปนศูนยกลางการคาขายอีกดวย ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีอิทธิพลตอ
การกระจายตัวของประชากรดวยเชนกัน 

3. ปจจัยทางดานประชากร ปจจุบันจะพบวา อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในทุกสวนของ
โลกเปนผลทําใหประชากรตองการท่ีอยูอาศัยในการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น และปจจัยพ้ืนที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น แตปจจัยดังกลาวที่มีอยูในพ้ืนที่เดิมมีจํานวนจํากัดหรือกําลังจะหมดไปจึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่เปนแรงผลักดันใหประชากรตองด้ินรน และแสวงหาถิ่นที่อยูอาศัย แหลงประกอบอาชีพที่ดี
กวาเดิม ซึ่งเปนผลทําใหประชากรกระจายตัวไปสูพ้ืนที่ใหมดังปรากฏอยางชัดเจนที่สุดในแตละภูมิภาค
ของโลกและแตละสังคม เชน ชุมชนชนบทมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาสงวนเพ่ือใชเปนที่ทํากินและต้ังถิ่นฐาน 
ชุมชนเมืองมีการขยายตัวเมืองและการใชประโยชนจากที่ ดินผิดประเภทจนกลายเปนปญหา
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ยิ่งกวาน้ันบางประเทศถึงกับมีการกําหนดนโยบายระบายประชากรของตนออก
ไปสูประเทศหน่ึงเพ่ือลดปญหาประชากรภายในประเทศ เปนตน 

4. ปจจัยทางดานความปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชากรถือไดวา
เปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานของมนุษยที่สําคัญย่ิง และยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอการเลือกต้ังถิ่นฐาน
เชนเดียวกัน กลาวคือ ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินอาจจะเกิดจากภัยสงคราม 
การโจรกรรม แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ทุกอภัย ฯลฯ เพราะฉะนั้นกอนที่จะประชากรจะตัดสินใจ
เลือกพ้ืนที่ต้ังถิ่นฐานเพ่ือประกอบอาชีพ จึงพิจารณาสภาพการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และยาว ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนปจจัยสําคัญ จึงกลาวไดวา ความปลอดภัย
นะวามีอิทธิพลตอการกระจายตัวของประชากรไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยอ่ืนๆ ที่กลาวมาแลว 

5. ปจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรม การอยูรวมกันเปนสังคมของประชากรแตละสังคมจะมี
การจัดระเบียบทางสังคม เพ่ือสนองตอบความตองการและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหสมาชิกอยู
รวมกันอยางมีความสุข เชน การจัดต้ังสถาบันทางสังคม สมาคม กลุมผลประโยชนและรวมไปถึงกลุม
เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกันจะมีอิทธิพลผลักดันใหประชากรกระจายตัวไปอยูรวมกัน
หนาแนนหรือบางเบาแตกตางกันไป เน่ืองจากปจจัยดังกลาวนับไดวามีผลตอความรูสึกเปนพวก
เดียวกันและทัศนคติในเชิงจิตวิทยาสังคมอีกดวย 

6. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและระบบการผลิต ปจจุบันจะพบวา พ้ืนที่หรือภูมิภาคใดท่ีมี
สภาพทางเศรษฐกิจและระบบการผลิตที่ดีซึ่งอาจจะรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม รายการบริการทางทองเที่ยวที่เอ้ืออํานวยกับการสรางงานทําใหเกิดรายไดมันคงและ
สูงขึ้น จะเปนแรงดึงดูดใหประชากรเขาไปต้ังถิ่นฐานมากขึ้น ซึ่งจะแตกตางกับพ้ืนที่ที่มีสภาพทาง
เศรษฐกิจและระบบการผลิตที่ดอยกวา ตัวอยางเชน ประเทศพัฒนาและสังคมเมืองจะมีการกระจาย
ตัวทางประชากรหนาแนนกวาประเทศกําลังพัฒนาและสังคมชนบท เปนตน 
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7. ปจจัยทางดานการเมืองการปกครอง นับเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการกระจายตัว
ของประชากรที่แตกตางกัน ถึงแมจะไมสามารถเปนเครื่องช้ีวัดไดทั้งหมดแตก็พอจะอธิบายเหตุผล 
และขอเท็จจริงไดวาธรรมชาติของมนุษยตองการอิสระกับการตัดสินใจเลือกทางดําเนินชีวิตและมี
ความเปนตัวของตัวเอง ดังน้ัน จึงพบวาประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชากรจะ
กระจายตัวไปยังพ้ืนที่ที่ตนเองและกลุมเห็นวาเหมาะสมท่ีสุดมากกวาประเทศที่ปกครองโดยระบอบ
คอมมิวนิสตดังปรากฏอยูในปจจุบัน 
 

ความหนาแน่นของประชากร (Population Density) 
 
 ความหนาแนนของประชากร (Population Density)  หมายถึง จํานวนประชากรทั้งหมด
ที่มีอยูภายใน 1 หนวยพ้ืนที่ (หนวยเปนตารางกิโลเมตร) พ้ืนที่ที่นํามาใชเปนฐานมักจะนํามาพิจารณา
ที่เปนพ้ืนดินโดยไมรวมพ้ืนนํ้าที่เปนมหาสมุทร  ความหนาแนนของประชากรจะไมมีความหมายมาก
นักสํ าหรับประเทศ อุตสาหกรรมแต จะมี ความหมายมากสํ าหรับประเทศเกษตรกรรม 
(นิศารัตน ศิลปเดช, 2540: 22) 
 

 
  ความหนาแน่นของประชากร =  จํานวนประชากรทั้งหมด 

         จํานวนพ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 

 
 

จึงกลาวไดวาตัวเลขที่แสดงความหนาแนนจะมีความหมายยิ่งขึ้นถาเปนจํานวนประชากรตอ
หนวยพ้ืนที่ที่เพาะปลูก ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 1977 อียิปตมีความหนาแนนของประชากรเทากับ  
39 คนตอตารางกิโลเมตร ถาคิดจากพ้ืนที่ดินทั้งหมด แตถาคิดเฉพาะพ้ืนที่ที่ใชในการเพาะปลูกความ
หนาแนนจะกลายเปน 1,276 คนตอตารางกิโลเมตร ถาคิดจากพ้ืนที่ ดินทั้งหมดและประเทศ
บังกลาเทศมีความหนาแนนของประชากรเทากับ 559 คนตอตารางกิโลเมตร ในปเดียวกัน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการใชประโยชนจากพ้ืนที่ทางการเกษตรในปริมาณท่ีจํากัดอันจะนําไปสูผลผลิตและรายได
ที่ตํ่าลง ซึ่งจะนําไปสูระดับคุณภาพชีวิตที่ตํ่าตามไปดวย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฮองกงท่ีเปน
ประเทศอุตสาหกรรมในป ค.ศ. 1977 ซึ่งมีความหนาแนนของประชากร 4,320 คนตอตารางกิโลเมตร 
จะไมมีผลกระทบตอกิจกรรมและรายไดมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเกษตรกรรมดังกลาว  
(ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ, 2543: 32) 
 นับวันความหนาแนนของประชากรสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเมืองใหญๆ ที่เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และการศึกษา ตลอดจนมีความสะดวกสบายดานการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค ดังจะเห็นไดจากความหนาแนนของประชากรไทยในป พ.ศ. 2462 เทากับ 17.9 คน 
ตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร พ.ศ. 2500 เทากับ 44 คน ตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร พ.ศ. 2533 เทากับ 
106 คน ตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร พ.ศ. 2539 เทากับ 116 คน  
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 สําหรับประเทศไทยปจจุบัน (สํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2553) ความหนาแนนของ
ประชากรโดยเฉลี่ยตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร พบวามีจํานวนประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 127.6 คน
ตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตรซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2543 ซึ่งมีความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 118.7 
คน ตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบเปนรายภาคพบวา ป 2553 ในพ้ืนที่ 1 ตาราง
กิโลเมตร กรุงเทพมหานครมีความหนาแนนของประชากรสูงที่สุดคือ 5,258.6 คน รองลงมาคือภาค
กลาง 177.3 คน ภาคใต 125.0 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111.4 คน และภาคเหนือมีความ
หนาแนนของประชากรตํ่าสุดคือ 67.4 คน  
            ในระดับจังหวัดพบวา ป 2553 จังหวัดที่มีความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนที่ 1 ตาราง
กิโลเมตรโดยเฉลี่ยสูงที่สุด 10 อันดับแรก คือกรุงเทพมหานคร (5,258.6) รองลงมา คือ นนทบุรี 
(2,143.1)  สมุทรปราการ (1,820.6)   สมุทรสาคร (1,015.2)  ภูเก็ต (966.9)  ปทุมธานี (869.4)   
สมุทรสงคราม (442.2)  นครปฐม (434.7)   ชลบุรี (356.3) และพระนครศรีอยุธยา (340.1)  
ดังตารางที่ 7.11 
 
ตารางที่ 7.11  ความหนาแนนประชากร จําแนกตามการสํารวจสํามะโนประชากร ระหวางป   

พ.ศ. 2453-2553 
 

ครั้งที่ ปสํามะโนประชากร 
พ.ศ (ค.ศ) 

ความหนาแนน จํานวนเพ่ิม /ตาราง
กิโลเมตร 

1 2453 (1910) 16.0 - 
2 2462 (1919) 17.9 1.9 
3 2472 (1929) 22.4 4.5 
4 2480 (1937) 28.1 5.7 
5 2490 (1970) 33.9 5.8 
6 2503 (1960) 51.1 17.2 
7 2513 (1970) 67.0 15.9 
8 2523 (1980) 86.1 19.1 
9 2533 (1990) 106.3 20.2 
10 2543 (2000) 118.7 12.4* 
11 2553 (2010) 127.6 8.9* 

ที่มา: สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2558) 
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ตารางที่ 7.12 เปรียบเทียบความหนาแนนประชากร จําแนกตามภูมิภาคจากการสํารวจสํามะโน
ประชากรระหวางป พ.ศ. 2543-2553 

 
ภูมิภาค ความหนาแนน่ประชากร 

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
จํานวนเพ่ิม-ลด /
ตารางกิโลเมตร 

 
แปลความ 

พ.ศ.2543 พ.ศ.2553 
กรุงเทพมหานคร 4,051.2 5,258.6 -1,207.4 หนาแนนมากขึ้น 

ภาคกลาง 138.9 177.3 -38.4 หนาแนนมากขึ้น 
ภาคเหนือ 67.4 67.4 คงที่ คงที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123.3 111.4 11.9 หนาแนนลดลง 
ภาคใต 114.4 125.0 -10.6 หนาแนนมากขึ้น 
รวม 118.7 127.6 -8.9 หนาแนน่มากขึ้น 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2554) 
 
ตารางที่ 7.13 ความหนาแนนประชากร จําแนกตามจังหวัดป พ.ศ. 2553 
 
ลํา 
ดับ 

จังหวัด จํานวน
ประชากร 
(คน) 

ลํา 
ดับ 

จังหวัด จํานวน
ประชากร 
(คน) 

ลํา 
ดับ 

จังหวัด จํานวน
ประชากร 
(คน) 

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

5,648,978       

1 กรุงเทพฯ 3,634.38 31 อุดรธานี 131.70 61 มุกดาหาร 78.25 
2 นนทบุรี 1,770.43 32 หนองบัวลําภู 130.31 62 พิษณุโลก 78.56 
3 สมุทรปราการ 1,180.35 33 ยโสธร 129.68 63 เพชรบูรณ 78.62 
4 ปทุมธานี 645.96 34 ตรัง 126.62 64 พะเยา 76.76 
5 ภูเก็ต 635.44 35 นครพนม 127.60 65 สระแกว 75.62 
6 สมุทรสาคร 563.87 36 ฉะเชิงเทรา 125.96 66 เพชรบุรี 74.54 
7 สมุทรสงคราม 465.69 37 นครราชสีมา 126.00 67 แพร 70.47 
8 นครปฐม 396.73 38 สตูล 119.87 68 พังงา 60.69 
9 ปตตานี 337.70 39 ลพบุรี 121.92 69 ลําปาง 60.79 
10 ชลบุรี 285.42 40 พิจิตร 121.98 70 อุตรดิตถ 59.02 
11 อยุธยา 305.91 41 นครนายก 119.10 71 ระนอง 55.51 
12 อางทอง 249.28 42 อํานาจเจริญ 117.72 72 เลย 54.62 
13 สิงหบุรี 260.00 43 สกลนคร 116.90 73 อุทัยธานี 48.73 
14 สงขลา 183.53 44 อุบลราชธานี 115.16 74 กาญจนบุร ี 43.10 
15 ระยอง 176.35 45 นครสวรรค 111.85 75 นาน 41.52 
16 มหาสารคาม 177.81 46 ยะลา 107.80 76 ตาก 32.04 
17 สระบุรี 172.62 47 เชียงราย 102.61 77 แมฮองสอน 19.14 
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ตารางที่ 7.13 ความหนาแนนประชากร จําแนกตามจังหวัดป พ.ศ. 2553 (ตอ) 
 
ลํา 
ดับ 

จังหวัด จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ลํา 
ดับ 

จังหวัด จํานวน
ประชากร 

(คน) 

ลํา 
ดับ 

จังหวัด จํานวน
ประชากร 

(คน) 
18 สุรินทร 170.10 48 ปราจีนบุร ี 97.97 รวม 127.6 
19 หนองคาย 168.27 49 บึงกาฬ 93.74  

 
 

20 นราธิวาส 164.71 50 กระบี่ 91.90 
21 ศรีสะเกษ 164.31 51 สุโขทัย 92.30 
22 ขอนแกน 162.37 52 ลําพูน 89.78 
23 ราชบุรี 161.47 53 ชัยภูมิ 88.23 
24 สุพรรณบุรี 157.87 54 กําแพงเพชร 84.47 
25 รอยเอ็ด 157.81 55 ชุมพร 81.51 
26 นครศรีธรรมราช 153.14 56 เชียงใหม 81.59 
27 บุรีรัมย 150.37 57 จันทบุรี 81.20 
28 พัทลุง 148.80 58 ประจวบคีรีขันธ 79.96 
29 กาฬสินธุ 141.44 59 สุราษฎรธานี 77.60 
30 ชัยนาท 135.61 60 ตราด 78.37 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2554) 
 

องค์ประกอบของประชากร (Population Composition) 
 

 องคประกอบของประชากร (Population Composition) หมายถึงคุณลักษณะตางๆ ที่มีอยู
ในประชากรกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประชากรกลุมอ่ืนๆ ไดแก เพศ อายุ 

อาชีพ แรงงาน รายได การศึกษา สถานภาพสมรส เขตท่ีอยูอาศัยในเมืองและชนบท ซึ่งองคประกอบ
เหลาน้ัน ลวนมีสวนผลักดันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานขนาดหรือจํานวนประชากรขณะเดียวกัน
การเปล่ียนแปลงขนาดประชากร ก็มีผลสะทอนกลับตอองคประกอบของประชากรเชนกัน และใน
บรรดาองคประกอบหรือคุณลักษณะสําคัญๆ ที่กลาวมาน้ันมีบางลักษณะที่ถือวามีความสําคัญมาก
ที่สุดในการศึกษาทางประชากร เพราะทําใหเราสามารถมองเห็นและเขาใจสภาพการณทางประชากร
ไดอยางชัดเจนทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคต ดังน้ันเราจึงเรียกองคประกอบท่ีสําคัญเหลาน้ีวา 
“องคประกอบที่เปนโครงสราง (Structure Component) องคประกอบที่สําคัญๆ ยอมเปนเคร่ืองช้ี
ภาวะการเปลี่ยนแปลง และแนวโนมของประชากรไดเปนอยางดี 

 1. องคประกอบดานเพศ (Sex Component) ลักษณะทางเพศเปนลักษณะทางประชากรที่
บุคคลไดรับมาแตกําเนิด ในประชากรกลุมใดใดก็ตามจะประกอบดวยประชากรเพศชาย (Male) และ 

ประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติแลวจะมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน โดยท่ัวไปแลวอัตราสวนเพศ
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ของทุกสังคมจะมีคาเทากับ 100 แตถาไดคาระหวาง 95-105 ก็ยังถือวาปกติ อัตราสวนเพศเมื่อแรก
เกิดมีคาเทากับ 105 แตเมื่อวัยสูงขึ้นจะมีคาลดลง จนถึงวัยชราก็จะมีคาตํ่ากวา 100 ซึ่งอธิบายไดวา 
ประชากรชายเกิดและตายมากกวาประชากรเพศหญิงในทุกกลุมอายุ  เพราะธรรมชาติไดสรางความ
สมดุลทางเพศมาใหกับประชากรมนุษยทุกกลุม ยกเวนในภาวะที่สังคมเกิดเหตุการณผิดปรกติเทาน้ัน 

จึงจะทําใหสมดุลทางเพศเสียไปได ตัวอยางเชน ภาวะสงครามจะทําใหจํานวนเพศชายลดลง หรือการ
ฆาทารกเพศหญิงจะทําใหสัดสวนเพศชายเพ่ิมมากขึ้น 

 การวัดโครงสรางเพศนิยมวัดจากอัตราสวนเพศ (Sex Ratio) หมายถึงอัตราสวนของ
ประชากรเพศชายตอจํานวนประชากรเพศหญิง 100 คน สามารถคํานวณไดจากสูตร 
 

 

 

 

 

 

 ผลการคํานวณที่ออกมาจะแสดงผลใน 3 ลักษณะ คือ  
   

1) ถาจํานวนประชากรเพศชายและจํานวนประชากรเพศหญิงเทากัน อัตราสวนจะ
เทากับ 100.0 
  2) ถาจํานวนประชากรเพศชายมากกวาจํานวนประชากรเพศหญิง อัตราสวนเพศจะ
มากกวา 100.0 
  3) ถาจํานวนประชากรเพศชายนอยกวาจํานวนประชากรเพศหญิง อัตราสวนเพศจะ
นอยกวา 100.0 

 
 2. องคประกอบดานอายุ (Age Component) เปนคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหน่ึง
ที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู หรือตามวัยของบุคคล ประชากรท่ีมีอายุนอย
จะอยูในชวงของวัยทารกและวัยเด็ก ตอมาก็เติบโตขึ้นไปวัยรุน วัยกลางคน วัยผูใหญ และในชวงทาย
ของชีวิตก็จะกลายเปนคนแกหรือวัยชรา  โดยปกติจะแบงประชากรทั้งหมดออกเปนกลุมๆ ตามหมวด
อายุ ซึ่งหากพิจารณาอยางกวางๆ จะแบงออกเปน 3 กลุม คือ ประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ป 
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ป (หรือบางประเทศ 15-64 ป ) และประชากรวัยชราอายุ  

60 ปขึ้นไป (บางประเทศ 65 ปขึ้นไป)  

 

Sex Ratio =           x K 
 

                    เมื่อ       Sex Ratio = อัตราสวนเพศ 
M = จํานวนรวมประชากรเพศชาย 
F = จํานวนรวมประชากรเพศหญิง 
K = คาคงที่ (นิยมใชคา 100 คูณ) 

          หรือ 

อัตราสวนเพศ =                                 x 100 

M 
F 

จํานวนประชากรเพศชาย 

จํานวนประชากรเพศหญิง 
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 แตถาตองการพิจารณาใหละเอียดมากข้ึนก็แบงเปนหมวดอายุละ 5 ป โดยเร่ิมจากหมวดอายุ
แรก 0-4 ป หมวดอายุที่ 2 ระหวาง 5-9 ป หมวดอายุที่ 3 ระหวาง 10-14 ป ฯลฯ และแบงไปเรื่อยๆ 

จนถึงหมวดอายุสุดทาย คือหมวดอายุที่ 18 ซึ่งมีอายุ 85 ปขึ้นไป การแบงเปนหมวดอายุละ  

5 ปดังกลาวขางตน จะทําใหไดประชากรท้ังหมด 18 หมวดอายุ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนํามา
พิจารณาโครงสรางของประชากรและภาวะประชากรในดานตางๆ ไดเปนอยางดี  การแบงประชากร
ออกเปน 3 กลุมอายุดังกลาวขางตน วัยเด็ก (0-14 ป) วัยแรงงาน (15-59 ป) และวัยชรา (60 ปขึ้นไป) 

เปนการแบงอยางกวางๆ สําหรับการวัดโครงสรางอายุ มีมาตรวัดที่นิยมใชไดแก  
  1. อัตราส่วนร้อยละของประชากรวัยต่างๆ เปนการวิเคราะหขอมูล เพ่ือพิจารณา
ภาพรวมของจํานวนประชากรในแตละกลุมอายุ โดยการคํานวณสัดสวนของประชากรในแตละกลุม
อายุจากจํานวนประชากรทั้งหมด จะทําใหวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางอายุของประชากรในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หน่ึงและเวลาหน่ึงได  
  2. อายุมัธยฐาน (Median Age) หมายถึง หมายถึงคืออายุตรงกลางที่แบง
ประชากรออกเปนสองสวนเทาๆ กัน สวนหน่ึงมีอายุนอยกวาอายุมัธยฐาน และอีกสวนหน่ึงมีอายุ
มากกวาอายุมัธยฐาน เชนอายุมัธยฐานจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 มีคา 29.2 ป 
หมายความวาครึ่งประเทศมีอายุมากกวา 29.2 ป และอีกคร่ึงประเทศ มีอายุนอยกวา 29.2 ป 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560: ออนไลน) การคํานวณอายุมัธยฐานคํานวณไดจากสูตร ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาในปจจุบันพบวาประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ดังจะเห็นแนวโนมอายุมัธยฐาน
ของประชากรในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2503-2573 ที่สูงขึ้นตามลําดับ ไดแก พ.ศ. 2503  

อายุมัธยฐาน 18.4 พ.ศ. 2513  อายุมัธยฐาน 17.8  พ.ศ. 2523 อายุมัธยฐาน 19.9 พ.ศ. 2533 

อายุมัธยฐาน 25.1 พ.ศ. 2543 อายุมัธยฐาน 29.2  พ.ศ. 2553 อายุมัธยฐาน 35.0 (สํานักงานสถิติ

 

                                     MD = Lmd + 
 

เมื่อ     Md   = อายุมัธยฐาน 
Lmd  = อายุขัน้ตํ่าของชวงอายุตรงกลางท่ีจะแบงประชากร 

ทั้งหมดออกเปน 2 กลุมเทาๆกัน (หรือลําดับที่ 
2
N ) หรือขอบลางของช้ันที่มีอายุมัธยฐาน 

N  = จํานวนประชากรท้ังหมด 
  fx  = จํานวนประชากรสะสมในกลุมอายุที่นอยกวาอายุมัธยฐาน 

i   = ความกวางของชวงอายุในกลุมอายุมัธยฐาน 
fmd  = จํานวนประชากรในกลุมอายุที่อายุมัธยฐานตกอยู 







  fx

N

2
x i 

       fmd 
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แหงชาติ, 2540) และจากการคาดประมาณอายุมัธยฐานประชากรของประเทศไทย ในอีก 10-20 ป 
ขางหนา พ.ศ.2563-2573 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อา
ยุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 39.4 และ 42.6 ป ตามลําดับ โดยเฉพาะในป  
พ.ศ. 2573 คร่ึงหน่ึงของประชากรไทยมีอายุสูงถึง 42.6 ป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556)       

  3. อัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency Ratio) เปนอัตราสวนที่แสดงใหทราบวาผูที่
อยูในวัยทํางานไดในทางเศรษฐกิจ หรือผูที่มีอายุอยูในชวงกําลังแรงงาน คือผูที่มีอายุ 15-60 ป ดังน้ัน
ผูที่เปนภาระพึ่งพิง ไดแก ประชากรที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป และประชากรที่มีอายุสูงกวา 60 ป  ซึ่งเปน
เครื่องช้ีถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของแตละสังคมไดทางหน่ึงดวย การคํานวณอัตราสวนพ่ึงพิงสามารถ
คํานวณไดทั้งอัตราสวนพ่ึงพิงทั้งหมด และอัตราสวนพ่ึงพิงจําแนกตามกลุม ประกอบดวย อัตราสวน
พ่ึงพิงวัยเด็กหรืออัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ จากสูตรดังน้ี 

   1. อัตราสวนพ่ึงพิงทั้งหมด (Dependency Ratio) 

 

    

 

 

 

 
 

2) อัตราสวนพ่ึงพิงวัยเด็ก (Child Dependency Ratio) 

 

 

 

 

 

 

Dependency Ratio =                    x K 

           เมื่อ       Dependency Ratio   = อัตราสวนพ่ึงพิง 
    P0-14     = จํานวนประชากรที่อายุระหวาง 0 – 14 ป 

P60+    = จํานวนประชากรท่ีมีอายุสูงกวา 60 ป 
   P15-60    =  จํานวนประชากรที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป 

                                      K   = คาคงที่ (นิยมใชคา 100 คณู) 

     หรืออัตราสวนพ่ึงพิง =                                                                           x 100 

(P0-14 + P60+) 
P15-60 

จํานวนประชากรท่ีอายุนอยกวา 15ป และอายุมากกวา 60ปขึ้นไป 

จํานวนประชากรท่ีอยูในวัยทํางาน (15-60 ป) 

 Child Dependency Ratio =             x K 

           เมื่อ   Child Dependency Ratio   = อัตราสวนพ่ึงพิง 
    P0-14     = จํานวนประชากรที่อายุระหวาง 0 – 14 ป 

   P15-60    =  จํานวนประชากรที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป 
                                      K   = คาคงที่ (นิยมใชคา 100 คณู) 

     หรืออัตราสวนพ่ึงพิง =                                                          x 100 

 

P0-14  
P15-60 

จํานวนประชากรท่ีอายุนอยกวา 15ป  
จํานวนประชากรท่ีอยูในวัยทํางาน (15-60 ป) 
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3) อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio) 

 

 

 

 

 

 

  อัตราสวนพ่ึงพิงเปนการคํานวณหาจํานวนประชากรท่ีเปนภาระหรือชวยตัวเองไมได
ในทางเศรษฐกิจ (เด็ก + คนชรา) ตอจํานวนประชากรวัยแรงงาน (ชวยตัวเองไดในทางเศรษฐกิจ) 

100 คน ถาคาที่คํานวณไดเปนตัวเลขที่มาก ก็แสดงวาประชากรวัยแรงงานมีภาระตองเลี้ยงดู
ประชากรท่ีชวยเหลือตัวเองไมไดจํานวนมาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมน้ันก็จะมีปญหา แต
ถาเปนตัวเลขนอยก็แสดงวาภาระเลี้ยงดูตํ่า การออมและการลงทุนก็มีโอกาสทําไดมากขึ้น โดยปกติ
ประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาจะมีอัตราสวนพ่ึงพิงสูงโดยเฉพาะอยางย่ิงจะมีอัตราสวนของ
ประชากรวัยเด็กมากกวาประชากรวัยสูงอายุ สวนประเทศที่พัฒนาแลวจะมีอัตราสวนผูพ่ึงพิงตํ่ากวา 
โดยมีอัตราสวนของประชากรวัยเด็กนอย แตมีอัตราสวนของประชากรวัยชราสูงกวาประเทศดอย
พัฒนามาก ที่เปนเชนน้ีก็เน่ืองมาจากประเทศดอยพัฒนามีอัตราเกิดสูง แตอัตราตายลดตํ่าลง เปนผล
ทําใหจํานวนประชากรวัยเด็กมีมาก ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวประชาชนนิยมมีครอบครัวขนาดเล็ก 

มีการแตงงานเมื่อมีอายุมาก ประกอบกับมีการพัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุขใหเจริญกาวหนา
ประชาชนมีการศึกษาดี รูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย จึงทําใหอายุไขเฉลี่ยยืนยาว  

  สําหรับอัตราสวนพ่ึงพิงของประเทศตางๆ วัยสูงอายุในกลุมประเทศอาเซียน 

ระหวางป พ.ศ. 2503-2553  พบวามีแนวโนมที่สูงขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากมีการคาดดการณวาไมเกิน 

20 ป ทุกประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ  โดยเฉพาะประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ไดแก ประเทศ
ไทย และประเทศสิงคโปร มีผูเปนภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุ คือ 12.2 ตอวัยแรงงาน 100 คน สวน
ประเทศอ่ืนๆ ก็จะเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุในป พ.ศ. 2576 ก็จะมีอัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุที่สูงขึ้น 

ทําใหผูที่อยูในวัยแรงงานตองรับภาระเลี้ยงดูเพ่ิมย่ิงขึ้น ฯลฯ ตารางที่ 9.14 ในสวนประเทศไทยขอมูล
อัตราสวนพ่ึงพิงต้ังแตป พ.ศ. 2543-2579 คาดการณวาอัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้น 

โดยในป พ.ศ 2553 มีอัตราสวนพ่ึงพิงรวมของประเทศประมาณรอยละ 47.3 อัตราสวนพ่ึงพิงวัย
สูงอายุประมาณรอยละ 19.0 ทั้งน้ีตัวเลขอัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุมีแนวโนมที่ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

 Old Dependency Ratio =             x K 

           เมื่อ Old Dependency Ratio = อัตราสวนพ่ึงพิง 
    P60+     = จาํนวนประชากรที่อายุสูงกวา 60 ป 

   P15-60    =  จํานวนประชากรที่มีอายุระหวาง 15 – 60 ป 
                                      K   = คาคงที่ (นิยมใชคา 100 คณู) 

     หรืออัตราสวนพ่ึงพิง =                                                          x 100 

 

P60+  
P15-60 

จํานวนประชากรท่ีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป  

จํานวนประชากรท่ีอยูในวัยทํางาน (15-60 ป) 
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เน่ืองจากประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2564 สวนอัตราสวนพ่ึงพิงวัย
เด็กประมาณรอยละ 28.3 มีแนวโนมลงลดเนื่องจากประชากรเกิดนอยลง  ที่เปนเชนน้ีเพราะประเทศ
ไทยกําลังอยูในชวงการเปล่ียนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) โดยจากขอมูล
ของ United Nations World Population Ageing พบวา หลังจากป 2552 ประชากรที่อยูในวัย
พ่ึงพิงไดแก เด็กและผูสูงอายุ จะมีจํานวนมากกวาประชากรในวัยแรงงาน และในป 2560 จะเปนครั้ง
แรกในประวัติศาสตรที่ประชากรเด็กนอยกวาผูสูงอายุ สถานการณนี้เปนผลมาจากการลดภาวะเจริญ
พันธุอยางรวดเร็ว และการลดลงอยางตอเน่ืองของระดับการตายของประชากร ทําใหจํานวนและ
สัดสวนประชากรสูงอายุของไทย เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วน่ันเอง ตารางที่ 7.15 

 

ตารางที่ 7.14 อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ จําแนกตามประเทศในกลุมอาเซียน ระหวางป พ.ศ. 2503- 

2553 

ประเทศ อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสงูอายุ (ต่อ 100 คน) 
2503 2513 2523 2533 2543 2553 

กัมพูชา 5.5 6.1 7.1 6.9 7.4 8.0 
ไทย 6.5 6.9 8.2 9.5 11.0 12.4 
บรูไน 4.8 4.2 4.2 4.2 4.7 5.2 

ฟลิปปนส 5.8 5.6 5.4 5.5 5.8 6.1 
มาเลเซีย 6.3 6.1 6.1 6.1 6.7 7.2 
เมียนมา 7.2 7.2 7.4 7.3 7.3 7.4 

ลาว 6.9 6.8 6.8 6.8 6.7 7.2 
เวียดนาม 9.9 10.0 10.1 10.3 9.9 9.3 
สิงคโปร 7.5 7.7 8.9 10.3 11.3 12.2 

อินโดนีเซีย 6.4 6.4 6.7 7.2 7.5 7.7 
อาเซียน 6.9 7.0 7.3 7.7 8.0 8.3 

ที่มา: United Nations (2014b) 
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ตารางที่ 7.15 อัตราสวนพ่ึงพิงของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2543-2579 

ปี อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยเด็ก  
(ต่อ 100 คน) 

อัตราส่วนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ  
(ต่อ 100 คน) 

อัตราส่วนพ่ึงพิงรวม  
(ต่อ 100 คน) 

2543 36.9 14.0 51.2 
2553 28.3 19.0 47.3 
2559 27.1 25.1 52.2 
2564 26.1 31.2 57.2 
2569 25.7 38.7 64.4 
2574 25.1 46.8 71.9 
2579 24.1 53.7 77.8 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) และสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (2554) อางใน ดุษฎี อายุวัฒน (2558: 62) 

 4. โครงสร้างของประชากร (Population Structure) คือการนําคุณลักษณะดาน
โครงสรางเพศมาพิจารณารวมกับโครงสรางอายุ  เมื่อนํามาพิจารณาประกอบกัน โดยนํามาสรางเปน
แผนภูมิแทง ตามแนวแกนนอน จะเกิดเปนรูป ปรามิดประชากร (Population Pyramid) ที่ช้ีใหเห็น
โครงสรางของประชากรของสังคมในเวลานั้นไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันยังสามารถมองยอนไปใน
อดีตและเห็นภาพแนวโนมในอนาคตไดดวย ปรามิดประชากรจึงเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางย่ิงใน
การศึกษาและวิเคราะหภาวะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากร ดังน้ันองคประกอบดานอายุ
และเพศจึงมีช่ือเรียกรวมกันวา โครงสรางดานอายุและเพศ (Age – Sex Structure) และเรียกแตละ
องคประกอบวา โครงสรางดานอายุ (Age Structure) และโครงสรางดานเพศ (Sex Structure)  
 จากปรามิดประชากรที่แสดงโครงสรางประชากรจําแนกตามอายุและเพศ พ.ศ. 2553 พบวา 
โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปเปนโครงสรางแบบผูสูงอายุ คือ ฐานของปรามิดมีขนาดแคบลงและ
สวนบนของปรามิดมีขนาดกวางขึ้นโดยเฉพาะกลุมประชากรสูงอายุที่เปนเพศหญิงมีแนวโนมที่จะมี
สัดสวนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรสูงอายุเพศชายในกลุมอายุเดียวกัน  



 

 

185

 

ภาพที่ 7.1 ปรามิดประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2553 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) 

 
ลักษณะปรามิดประชากรจําแนกได 5 ลักษณะ ไดแก 

  1) ปิระมิดประชากรทรงสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว  เปนปรามิดที่แสดงโครงสราง
ประชากรของประเทศดอยพัฒนา ที่มีการเกิดและการตายของประชากรกลุมอายุในอัตราสูง ดังน้ันแม
จะมีทารกเกิดมากแตก็มีการตายมาก ฐานของประมิดจึงไมกวางนักและประชากรกลุมอายุอ่ืนๆ ก็ลด
จํานวนไปมากเน่ืองจากการตายจึงทําใหการเกิดเปนรูปประมิดสามเหลี่ยมหนาจ่ัวปลายแหลมไปสูสวน
ยอด ซึ่งแสดงถึงความดอยพัฒนามากทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขภายในประเทศ
นั้นๆ 

  2) ปิระมิดประชากรทรงเจดีย์  เปนประมิดที่แสดงโครงสรางประชากรของประเทศ
กําลังพัฒนา  ซี่งไดนําเอาความเจริญทางดานการแพทยและสาธารณสุขจากประเทศที่พัฒนาแลวมา
ชวยประชากรวัยเด็กของตนอยางไดผล จึงทําใหจํานวนทารกที่เกิดมามากน้ัน มีชีวิตอยูเหลืออรอดอยู
มากมาย ฐานของประมิดจึงขยายกวางออกไปมากกวาแบบแรก คลายฐานของเจดีย อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากประชากรวัยอ่ืนยังมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าอยู และไดรับการพัฒนาดานอ่ืนๆ ไมมากนัก 

ดังน้ันจึงมีแบบแผนการตายไมแตกตางจากประเทศดอยพัฒนาทําใหยอดของประมิดยังคงมีลักษณะ
เรียวแหลมเชนเดียวกัน 

  3) ปิระมิดประชากรทรงพระเก้ียว  เปนประมิดที่แสดงโครงสรางประชากรของ
ประเทศกําลังพัฒนาในตอนปลายซึ่งเปนชวงที่สามารถควบคุมจํานวนทารกจํานวนที่เกิดใหม ใหลด
ตํ่าลงไดมากกวาที่เคยเปนมา ดังน้ันจํานวนประชากรวัยเด็กจึงมีนอยกวาวัยหนุมสาวฐานของประมิด
จึงแคบเขาและทําใหประมิดมีลักษณะคลายทรงพระเกี้ยว ประเทศที่มีโครงสรางประชากรแบบน้ี ถามี
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การพัฒนาประเทศใหประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพอนามัย ตลอดจน
สามารถทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม ก็จะกลายเปนประเทศที่พัฒนาแลว ประมิดประชากรก็
จะเปลี่ยนเปนรูปทรงอ่ืน 

  4) ปิระมิดประชากรทรงรวงผึ้ง  เปนปรามิดที่แสดงโครงสรางทางประชากรของ
ประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย ซึ่งประสบความสําเร็จในการควบคุมการเพ่ิมประชากรตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเปนผลทําใหอัตราเกิดและอัตราตายอยูในระดับตํ่า และมี
ประชากรวัยเด็กไมมาก นอกจากน้ันยังสามารถรักษาชีวิตของประชากรท้ังหมดของสังคมไวไดเปน
อยางดี ทําใหมีการตายตํ่าในทุกกลุมอายุ ประมิดประชากรจึงมีลักษณะคลายรวงผึ้ง 
  5) ปิระมิดประชากรทรงระฆัง เปนประมิดที่แสดงโครงสรางประชากรของประเทศ
พัฒนาแลว ที่เคยมีประมิดประชากรแบบรวงผึ้งมากอน ภายหลังมีความตองการเพ่ิมประชากรวัยเด็ก
ใหมากขึ้น คลายกับปากระฆัง 

 

ภาพที่ 7.2 ปรามิดประชากรทั่วราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2553 
ที่มา: พ.ศ. 2513, 2533 สํามะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 

 4. องค์ประกอบด้านสถานภาพสมรส (Marital Status Component) เปนคุณลักษณะ
ทางประชากรอีกดานหน่ึง ซึ่งพิจารณาไดวาเปนสถานภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการสมรส ซึ่งโดยหลัก
สากลแลวจะจําแนกสถานภาพสมรสออกเปน 5 สถานภาพ ไดแก โสด (Single) สมรส หรือแตงงาน
แลว (Married) หมาย (Widow) หยา (Divorced) และแยก (Separated) หรือบางครั้งก็จะแบง
ออกเปน 4 สถานภาพ โดยรวมสถานภาพหยาและแยกเขาไวดวยกัน สถานภาพสมรสจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามอายุหรือวัยของประชากรกลาวคือ เมื่อบุคคลอยูในวัยหนุมสาวจะมีสถานภาพสมรส เปนโสด 
ในวัยกลางคนหรือวัยผูใหญก็จะมีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ และสวนหน่ึงอาจจะมีสภาพหยาหรือ
แยก และเมื่อเขาสูวัยสูงอายุหรือวัยชรา ประชากรก็จะเริ่มมีสถานภาพสมรส เปนหมาย ดังน้ีเปนตน 
 สถานภาพสมรสของประชากรจะบอกใหเราทราบถึง ภาวะและแนวโนมของประชากรในแต
ละสังคมได ตัวอยางเชน ถามีสัดสวนของประชากรที่เปนโสดหรือหยารางมากอัตราการเกิดหรือการ
เพ่ิมประชากรในสังคมน้ันก็จะลดลง ในทางตรงกันขามถามีสัดสวนของผูที่สมรสหรือแตงงานแลวมาก
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อัตราเกิดและอัตราเพ่ิมประชากรจะมีแนวโนมสูงขึ้น อยางไรก็ดีจากขอเท็จจริงปรากฏวาสังคมเมือง
หรือประเทศท่ีพัฒนาแลว มีแนวโนมวาคนจะอยูเปนโสดมากข้ึนและอายุแรกสมรสของประชากร 
(Age At Marriage) ก็จะสูงตามไปดวย รวมทั้งมีอัตราสวนของการอยารางสูง ดังน้ันจึงเปนผลทําให
อัตราเกิดและอัตราเพ่ิมประชากรอยูในระดับตํ่า สวนประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งสวนใหญเปนสังคม
เกษตรกรรมท่ีมีความตองการเพ่ิมแรงงานในครอบครัวสูงเพ่ือชวยกันประกอบอาชีพ ประชาชนจะ
นิยมแตงงานกันต้ังแตอายุยังนอย และมักไมคอยมีการอยาราง จึงสงผลใหอัตราสวนของผูที่สมรสแลว
มีมาก อัตราเกิดและอัตราเพ่ิมของประชากรจึงสูงตามไปดวย 
 ดังน้ันสถานภาพสมรสของชุมชนหน่ึงจึงอาจมีสวนคลายกับของอีกชุมชนหน่ึงหรืออาจ
แตกตางกันอยางมาก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนบประเพณี ความเชื่อทางศาสนา คานิยมของสังคม ตลอดจน
ระบบการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ภายในประเทศน้ันๆ นอกจากสถานภาพสมรสจะทําใหเรา
มองเห็นภาวะประชากรและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว ยังสามารถบงช้ีถึงปญหาสังคม
ตางๆ ไดอีกดวย  
 
ตารางที่ 7.16 สถิติการจดทะเบียนสมรส จําแนกตามภาคประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2551-2556 
 

ภาคและจังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

 
(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 

ทั่วราชอาณาจักร 318,496  300,878  285,944  308,048  314,338  295,519  
กรุงเทพมหานคร 47,288  43,727  39,648  42,316  45,064  41,951  

ภาคกลาง 92,801  87,252  79,593  86,787  88,569  84,849  
ภาคเหนือ 50,599  48,943  48,224  49,319  51,343  48,645  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89,729  81,513  84,597  92,609  89,891  83,289  
ภาคใต 38,079  39,443  33,882  37,017  39,471  36,785  

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ออนไลน) 

ตารางที ่7.17 สถิติการจดทะเบียนหยาคูสมรสจําแนกตามภาคประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2551-
2556 

 
ภาคและจังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

 
(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 

ทั่วราชอาณาจักร 109,084 109,277 108,482 109,312 111,377 107,031 
  กรุงเทพมหานคร 16,884 16,608 15,919 15,175 15,557 15,130 

        ภาคกลาง 34,198 34,534 34,490 34,225 35,702 35,297 
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ตารางที ่7.17 สถิติการจดทะเบียนหยาคูสมรสจําแนกตามภาคประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2551-
2556 (ตอ) 

 
ภาคและจังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
 (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) 
ภาคเหนือ 20,197 20,014 20,330 20,085 20,585 19,145 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27,201 27,527 27,515 29,007 28,719 26,963 
ภาคใต 10,604 10,594 10,228 10,820 10,814 10,496 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ออนไลน) 

  โดยลาสุดในป พ.ศ. 2559 พบวาประเทศไทยมีจํานวนครอบครัวทั้งหมด 25 ลาน
กวาครัวเรือน แตดวยสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ทําใหขนาดครอบครัวตางจากอดีตที่เปน
ครอบครัวขยายมีพอแมลูก ปูยา พ่ีนองอยูรวมกันลดลง จํานวนครอบครัวเด่ียวที่อยูกันเฉพาะพอแม
ลูกมีมากข้ึน ทําใหครอบครัวคนไทยยุคใหมมีความเปราะบางขึ้นและนาเปนหวงตอปญหาการหยาราง
และแยกทางกัน ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพจิตของลูกตามมาดวย ขอมูลกระทรวงมหาดไทย
ระบุวาในป 2559 มีคนไทยจดทะเบียนสมรสรวม 307,746 คู และมีผูจดทะเบียนหยาจํานวน 
118,539 คู  โดยในรอบ 10 ปที่ผานมา อัตราการหยารางมีแนวโนมสูงขึ้นจากรอยละ 27 ในป 2549 
เพ่ิมเปนรอยละ 39 ในป พ.ศ. 2559 “ปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุของการหยารางประการหน่ึงคือ การ
ไดรับแรงกดดันจากภายนอก เชน ความเครียดจากการทํางาน สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งสงผลกระทบตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว  โดยเฉพาะในคูสามีภรรยาการสื่อสารเชิงบวกถือวา
เปนกุญแจสําคัญของความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  เพราะการใชคําพูดที่ไมเหมาะสมมีผลบ่ันทอน
จิตใจและความรูสึก อาจทําใหเรื่องเล็กๆ กลายเปนเรื่องใหญ ทําใหความสัมพันธเปราะบางและ
แตกหักลงในที่สุด  
 
 5. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ (Economic Component) เปนองคประกอบที่รวม
ลักษณะสําคัญๆ ของประชากร 3 ดานเขาไวดวยกัน คือ องคประกอบดานอาชีพ แรงงาน และรายได 
ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางใกลชิด และจะสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ 

โดยตรง 
  1. อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานที่บุคคลกระทําอยูเพ่ือการดํารงชีพตามปกติ ซึ่งอาจ
ไดรับคาตอบแทนเปนเงินสด เชน คาจาง เงินเดือน หรืออาจไดรับเปนสิ่งของที่ใชสําหรับการอุปโภค
บริโภค เชน เสื้อผา อาหาร ของใช ฯลฯ นอกจากน้ียังอาจไดรับคาตอบแทนเปนความสุขหรือความ
พอใจจากการทํางานก็ได เชน การให การสงเคราะหผูอ่ืน หรือการทํางานใหครอบครัว ฯลฯ เปนตน 

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในแตละสังคม จะพิจารณาจากอาชีพหลักของคนสวนใหญ
ในสังคมได 2 ประเภท คือ อาชีเกษตรกรรม และ อาชีพอุตสาหกรรม แมวาประชาชนจะประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ อีกมากมายก็ตาม อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพด้ังเดิมที่มนุษยไดเริ่มพัฒนาข้ึนในภายหลัง 
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ในประวัติศาสตรสังคมหลังจากที่ไดต้ังถิ่นฐานเปนหลักแหลงแลว สวนอาชีพอุตสาหกรรมไดพัฒนาขึ้น
ในภายหลัง เพ่ือใหชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น ประเทศที่ประชาชนสวนใหญต้ังแต 50% ขึ้นไป
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะไดช่ือวา ประเทศเกษตรกรรม ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือดอย
พัฒนา ในทํานองเดียวกันประเทศอุตสาหกรรมก็จะมีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
และอาชีพอ่ืนๆ ที่ไมใชเกษตรกรรม ประเทศอุตสาหกรรมมักเปนประเทศที่พัฒนาแลว 

  2. แรงงาน ลักษณะดานแรงงานของประชากรพิจารณาไดจาก จํานวน และ 

คุณภาพ ของแรงงานที่มีอยูในสังคมน้ันๆ จํานวนแรงงาน หรือ กําลังแรงงาน (Labor Force) ของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง ยอมขึ้นอยูกับจํานวนประชากรวัยแรงงานของประเทศน้ันๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลว 

ถือวา ประชากรอายุระหวาง 15-59 ป (บางประเทศ 15-64 ป) เปนประชากรวัยแรงงานหรือเปนกลุม
ที่ สรางผลผลิตทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ ซึ่ งเราเรียกวา ผลิตภัณฑประชาชาติมวลรวม 

(Gross National Product หรือ G.N.P.) และนําไปเฉล่ียเปน รายไดประชาชาติตอหัว หรือ รายได
ตอหัวของประชากร (Per Capita Income) ประเทศที่ เจริญแลวใชเทคโนโลยีในการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงเขาชวย ซึ่งทําใหเกิดผลผลิตที่มีปริมาณมากมีความแนนอนและมีคุณภาพดีตามที่
ตองการ ประชากรจึงมีรายไดหรือคาตอบแทนสูง ดังน้ันนโยบายดานแรงงานของหลายประเทศใน
ปจจุบัน จึงเนนผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวาการผลิตแรงงานใหไดจํานวนมากๆ 

แตเพียงอยางเดียว คุณภาพแรงงานพิจารณาไดจากระยะเวลาและลักษณะการไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมในดานตางๆ ของกําลังแรงงานในสังคม ซึ่งสามารถจําแนกแรงงานออกไดหลายประเภท เปน
ตนวา แรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) แรงงานก่ึงฝมือ (Semiskilled Labor) แรงงานมีฝมือ หรือ
แรงงานมีทักษะ (Skilled Labor) แรงงานวิชาการ หรือแรงงานวิชาชีพ (Professional Labor) 

ประเทศเกษตรกรรมมีแรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ ซึ่งสงผลไปสูผลผลิตที่ไมแนนอนท้ังดาน
จํานวนและคุณภาพ รวมถึงความไมมั่นคงในการทํางานหรือประกอบอาชีพดวย สวนประเทศ
อุตสาหกรรมมีแรงงานสวนใหญเปนแรงงานทักษะ นอกจากน้ันยังมีแรงงานช้ันสูงคือแรงงานวิชาชีพ
หรือแรงงานวิชาการอีกเปนจํานวนมากจึงทําใหผลผลิตปริมาณและคุณภาพสูง สําหรับประเทศไทย
ปรากฏวา ยังขาดแคลนแรงงานวิชาการอยูหลายสาขา เปนตนวา แพทย ทันตแพทย เภสัชกร วิศวกร 
นักวิทยาศาสตร สวนแรงงานท่ีใชวิชาชีพช้ันกลางก็ยังมีจํานวนไมเพียงพอ เชน ชางฝมือ ชางไฟฟา 
ชางเคร่ืองจักรกลตางๆ แรงงานสวนใหญของประเทศเปนแรงงานประเภทไรฝมือ กลาวคือ 

เปนแรงงานที่มีระดับการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษาหรือตํ่ากวารอยละ 60 ขึ้นไป 

  3. รายได้ หมายถึง คาตอบแทนที่ไดจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพของ
บุคคล รายไดจากการทํางานมีการผันแปรไปตามอาชีพและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทํางานน้ันๆ 
โดยทั่วไปแลวผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญจะเปนแรงงานไรฝมือ และจะมีรายไดตํ่า
เน่ืองจากผลผลิตยังขาดความแนนอนในดานปริมาณและคุณภาพ สวนประชากรที่ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม จะมีรายไดจากการทํางานที่สูงและแนนอนกวา เพราะผลผลิตมีปริมาณแนนอนและ
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คุณภาพไดมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเก็บไวไดเปนเวลานาน อยางไรก็ดีในปจจุบันมีประเทศ
เกษตรกรรมสมัยใหมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นมาก จึงมีผลทําใหรายไดของประชากรมักแบงกลุม 
ผูมีรายไดออกเปน 3 กลุม กลุมผูมีรายไดสูง กลุมผูมีรายไดปานกลาง และกลุมผูมีรายไดตํ่า ประเทศที่
พัฒนาแลวซึ่งเปนประเทศท่ีร่ํารวย ประชากรสวนใหญมักมีรายไดปานกลางและรายไดสูง จะมี
อัตราสวนผูที่มีรายไดตํ่าอยูนอย สวนประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศยากจนจะมีประชากรกลุมที่มี
รายไดตํ่าเปนจํานวนมาก คือประชากรสวนใหญของประเทศ สวนกลุมที่มีรายไดปานกลางมีอยู
พอประมาณ สําหรับกลุมที่มีรายไดสูงมีอยูนอยมากเปนผลทําใหประเทศมีรายไดตํ่าและมีฐานะ
ยากจน   
  จากการสํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2553 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท่ีมีงานทํา
ในรอบปที่แลวมีจํานวน 38.6 ลานคน หรือรอยละ 73.5 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป (ไมรวมผูที่ไม
ทราบวาทํางานหรือไม) เปนชาย 19.9 ลานคน (รอยละ 51.5) และหญิง 18.7 ลานคน (รอยละ 48.5) 

ผูมีงานทําสวนใหญ รอยละ 56.4 ทํางานนอกภาคเกษตรกรรม และทํางานในภาคเกษตรกรรมรอยละ 

43.6 ผูมีงานทําสวนใหญทํางานในฐานะลูกจาง (ลูกจางรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน) รอยละ 42.3 

รองลงมาเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง รอยละ 33.2 ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดยไมไดรับ
คาจาง รอยละ 22.2 โดยเพศชายทําธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจางมากกวาเพศหญิง (รอยละ 38.7 และ 

27.3 ตามลําดับ) ตรงกันขามกับเพศหญิงจะชวยธุรกิจในครัวเรือนมากกวาชาย (รอยละ 30.8 และ
14.0 ตามลําดับ) 

  ดังน้ันจึงกลาวไดวาองคประกอบเรื่องอาชีพ แรงงาน และรายไดมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด ถาเราพิจารณาเรื่องรายไดหรือคาตอบแทนเปนหลักก็จะสามารถมองเห็นลักษณะของ
อาชีพและคุณภาพของแรงงานไดดี และในทํานองเดียวกันหากเราสนใจศึกษาเรื่องแรงงานมากอน 

ก็จะเขาใจถึงลักษณะอาชีพและรายไดของแรงงานน้ันๆ ไดชัดเจนเชนกัน  กลาวโดยรวมองคประกอบ
ทางดานเศรษฐกิจซึ่งรวมองคประกอบดานอาชีพรายไดและแรงงานเขาไวดวยกัน จะช้ีใหเห็นถึงความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของสังคมน้ันๆ รวมท้ังทําใหทราบถึงโอกาสในการที่จะพัฒนาประเทศได
มากหรือนอย แนวทางในการพัฒนาองคประกอบทางเศรษฐกิจที่ทุกประเทศดําเนินการอยูมีลักษณะที่
คลายคลึงกันน่ันคือ ใชวิธีการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพของแรงงานใหสูงขึ้น เพ่ือใหเกิดผลตอ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อันจะชวยใหประชากรมีรายไดสูงขึ้น พยายามสงเสริมการ
ประกอบการงาน และอาชีพตางๆ ใหเกิดความกาวหนามั่นคง ชวยเหลือดูแลใหผูผลิตไดในราคาที่เปน
ธรรม ตลอดจนกําหนดคาจางทํางานใหเหมาะสม 

 6. องค์ประกอบด้านการศึกษา (Educational Component) เปนคุณลักษณะดาน
ความสามารถในการอานออกเขียนได หรือ การรูหนังสือของประชากร ระดับการศึกษาของคนสวน
ใหญในสังคมยอมเปนเครื่องช้ีวัดระดับการอานออกเขียนได และระดับการพัฒนาประเทศไดเปนอยาง
ดี เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพใหกับประชากรและสังคม 
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความคิด เหตุผล ทักษะ 
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ความสามารถ อาชีพ รายได สุขภาพ พลานามัย ทรัพยากรสิ่งแวดลอม ฯลฯ ดังน้ันประเทศที่มี
ประชากรอานออกเขียนไดมาก และมีระดับการศึกษาของประชากรสูง ประชาชนจะมีความสามารถ
ในการสื่อความหมาย แกปญหาและพิจารณาไตรตรองเรื่องตางๆ ไดถูกตอง สามารถปรับตนใน
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 
ตรงกันขามกับประเทศที่มีประชากรไมรูหนังสือหรืออานไมออกเขียนไมไดเปนสวนใหญ ยอมเปนการ
ยากที่จะสื่อความหมายใหคนในสังคมไดรับรูและเขาใจวัตถุประสงคของรัฐบาล เปนผลทําใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีปญหาและอุปสรรคมากมายเปนไปอยางเช่ืองชา และไมสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได นอกจากน้ีระดับการศึกษาของประชาชนยังสงผลถึงจํานวน คุณภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงประชากรที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนาดวย กลาวคือ ประชาชนที่มีการศึกษาดีมัก
นิยมมีครอบครัวขนาดเล็ก สนับสนุนใหบุตรหลานไดรับการศึกษา จึงมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายไดสูงมี
อาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการ และมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพอนามัยของตน ดังน้ันจึงทําให
ประเทศมีอัตราการเกิดและอัตราเพ่ิมของประชากรตํ่า โอกาสในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ จึงมี
มาก ทําใหประเทศมีความกาวหนา ในปจจุบันน้ีทุกประเทศจึงตางมงเนนความสําคัญของการศึกษา
โดยปรับปรุงระบบและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาใหดีขึ้น ตลอดจนใชวิธีการทางการศึกษา
เปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหกับสังคมดวย 
 จากการสํารวจสํามะโนประชากร ป พ.ศ. 2553 พบวาประชากรกลุมอายุ 6-24 ป เปนวัยที่
ควรกําลังศึกษาอยูในระดับใดระดับหน่ึง พบวา ประชากรในวัยน้ีที่ไมไดกําลังเรียนหนังสืออยู มีรอยละ 
29.4 เปนเพศชายรอยละ 31.3 และเพศหญิง รอยละ 27.5 สวนประชากรในเขตเทศบาลที่ไมไดกําลัง
เรียนหนังสือมีสัดสวนสูงกวานอกเขตเทศบาลเล็กนอย (รอยละ 30.9 และ 28.3ตามลําดับ) ประชากร
อายุ 15 ปขึ้นไป ที่สําเร็จการศึกษาระดับใดระดับหน่ึง พบวา ประชากรที่สําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับ
ประถมศึกษามีประมาณ รอยละ 46.5 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท้ังสิ้น ถาเปรียบเทียบระหวาง
เพศ และเขตการปกครอง พบวา เพศชายที่สําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษามีสัดสวน
มากกวาเพศหญิง และประชากรในเขตเทศบาลสําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษามากกวา
ประชากรนอกเขตเทศบาล (รอยละ 58.0 และ36.7 ตามลําดับ) โดยภาพรวมประชากรอายุ 15 ปขึ้น
ไปในประเทศไทยมีปการศึกษาเฉลี่ย 8.1 ป โดยประชากรในกรุงเทพมหานครมีปการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 
10.8 ป รองลงมาเปน ภาคกลาง (8.3 ป) ภาคใต (7.8 ป) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (7.2 ป) และ
ภาคเหนือ มีปการศึกษาเฉลี่ย 7.1 ป ซึ่งตํ่ากวาภาคอ่ืนๆ ดังตารางที่ 7.18 
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ตารางที่ 7.18 การศึกษาของประชากร จําแนกตามเพศเขตการปกครอง และภาคป พ.ศ. 2553 
 

เพศ 
เขตการปกครอง 
และภาค 

 

ประชากร ปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป (ปี) 

อายุ 6-24 ปี ที่ไม่ได้
กําลังเรียน (%) 

อายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีสําเร็จ
การศึกษาสูงกว่าระดับ
ประถมศึกษา (%) 

รวม 29.4 46.5 8.1 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
31.3 
27.5 

 
48.5 
44.6 

 
8.2 
8.0 

เขตการปกครอง 
    ในเขตเทศบาล 
    นอกเขตเทศบาล 

 
30.9 
28.3 

 
58.0 
36.7 

 
9.3 
7.0 

ภาค 
    กรุงเทพมหานคร 
    กลาง 
    เหนือ 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ใต 

 
36.3 
35.5 
25.8 
22.1 
32.2 

 
70.8 
50.6 
37.4 
36.5 
45.4 

 
10.8 
8.3 
7.1 
7.2 
7.8 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) 
 
  ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาชี้วา รอยละ 80-90 ของความรูและขอมูลที่มนุษยตองการ
คนหาไดจาก “การอาน” นอกจากน้ีการอานยังเปนชองทางในการเสริมพัฒนาการทางปญญา ซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย จากผลการทดสอบโครงการ PISA (Program for 
International Student Assessment1) พบวาเด็กไทยไดคะแนนเฉลี่ยดานการอานตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานเด็กในกลุมองคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซี ดี 
(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการสอบในป ค.ศ. 2015  กับ 65 ประเทศทั่วโลก พบวาความสามารถดานการอานโดยเฉลี่ยของ
เด็กไทยอยูในอันดับที่ 55   
  ผลการสอบ PISA ของประเทศไทยครั้งกอน ในป พ.ศ. 2552 ปรากฏวา เด็กไทยได
คะแนนคณิตศาสตรในลําดับที่ 50 วิทยาศาสตรในลําดับที่ 48 และการอานในลําดับที่ 47 อันดับรวม
                                          

1
 คือ “การอานรูเรื่องการอาน” (Reading Literacy) หมายถึง ความรูและทักษะท่ีจะเขาใจเร่ืองราวและสาระของสิ่งท่ีไดอาน ตีความ

หรือแปลความหมายของขอความท่ีไดอาน และประเมิน คิดวิเราะหยอนกลับไปถึงจุดมุงหมายของการเขียนไดวาตองการสงสาร
อะไรใหผูอาน ท้ังน้ีเพื่อประเมินวานักเรียนไดพัฒนาศักยภาพในการอานของตนและสามารถใชการอานใหเปนประโยชนในการ
เรียนรู ในการมีสวนรวมในกิจกรรมและความเปนไปของสังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด ดังน้ันผลการทดสอบท่ีปรากฎ
จึงมีความหมายกวางกวาการอานออกและอานรูเรื่องวในส่ิงท่ีอานตามตัวอักษรเทาน้ัน 
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สามวิชาโดยเฉล่ียอยูราวๆ 48-49 ในขณะที่การสอบคร้ังลาสุด ป พ.ศ. 2556 อันดับรวมของประเทศ
ไทยอยูลําดับที่ 55 ลดลงจากคร้ังกอน (ป พ.ศ. 2552) 6-7 อันดับ หากพิจารณาถึงความมุงหวังของ
การสอบ PISA แลว แสดงใหเห็นถึงจุดออนในสองประเด็นสําคัญคือ 1) สังคมไทยยังคงมีความเหล่ือม
ล้ําทางการศึกษาอยางมากในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น และ 2) การศึกษาของไทยประสบผลสําเร็จในการ
ตอบสนองตอหลักสูตร แตลมเหลวตอการนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริงของเด็กไทย ในประเด็น
แรกเห็นไดชัดเจนจากความสําเร็จของเด็กไทยในการแขงขันทางวิชาการในระดับนานาชาติซึ่งประสบ
ความสําเร็จเยอะแยะมากมาย แตเด็กที่ประสบความสําเร็จเหลาน้ีสวนใหญมากๆ มาจากโรงเรียน
ตางๆ ที่มีช่ือเสียง สําหรับประเด็นที่สองเปนความจริงอันนากลัวของสังคมประเทศไทยคือ การขาด
ความรูความเขาใจของระบบการศึกษาของไทยในอันที่จะแปลงความรูไปสูการปฏิบัติ ดวยเพราะติด
ยึดตอการตีกรอบของเน้ือหาวิชา และการประเมินและติดตามผลในเชิงปริมาณ โดยปราศจากการนํา
บริบทตามแตละ ทองถิ่น (พ้ืนที่) สถานศึกษา ผูเรียน และผูสอน มาออกแบบการประเมินในเชิง
คุณภาพ โดยมิใหกลายเปนภาระของทุกฝายทุกภาคสวนที่เก่ียวของเชนที่เปนอยูในปจจุบัน แนวทาง
ในการปรับปรุงแกไข: ปฏิรูปการศึกษาดวยพุทธธรรม โดยเสนอใหปรับปรุงแกไขการศึกษาไทยดวย
พุทธธรรม ดวยการนําเอาคําสอนที่สําคัญที่สุดเรื่องหน่ึงของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 ซึ่ง
หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และ มรรค โดยนําเอาผลการ
สอบ PISA ไดอันดับที่ 55 เปนกรณีศึกษา (โยธิน มานะบุญ  และ อภิวัฒน มุทิรางกูร, 2560: 
ออนไลน)  
  เมื่อเปรียบเทียบขอมูลผลการทดสอบโครงการ PISA นับจากป พ.ศ. 2543 – 2556 

พบวาระดับคะแนนการอานของเด็กไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน พฤติกรรมการอานหนังสือเปน
สิ่งที่ตองปลูกฝงและบงเพาะต้ังแตวัยเยาว จากขอมูลการสํารวจการอานหนังสือของประชากรไทย 

พ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา คนไทยอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป ใชเวลาอานหนังสือนอก
เวลาเรียนและเวลาทํางาน วันละเฉล่ีย 39 นาที โดยกลุมที่ใชเวลาอานมากที่สุดคือ กลุมเยาวชน เฉลี่ย 

46 นาที ซึ่งเปนสัดสวนเวลาอานหนังสือที่ตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศ ขอมูลใน
ประเด็นสาเหตุที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียนและเวลาทํางานในกลุมประชากรไทยตั้งแต 6 ป ขึ้นไป 

พบวา กลุมวัยเด็กอายุ 6-14 ป และกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ใชเวลาไปกับการดูโทรทัศนมากเปน
อันดับหน่ึง รองลงมาคือไมชอบอานหรือไมสนใจ ดังตารางที่ 7.19 
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ตารางที ่7.19 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ป ขึ้นไปที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา  
ทํางาน  จําแนกตามสาเหตุที่ไมอานหนังสือและกลุมอายุป พ.ศ. 2551 

สาเหตุที่ไม่อ่านหนังสือ รวม 
กลุ่มวัย 

วัยเด็ก 
(6-14 ปี) 

วัยเยาวชน 
(15-25 ปี) 

วัยทํางาน 
(25-59 ปี) 

วัยสูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

รวม 100.00 
(20,325.173) 

100.0 
(1,609,991) 

100.0 
(2,250,485) 

100.0 
(12,068,508) 

100.0 
(4,396,190) 

ดูโทรทัศน 54.3 64.1 63.3 57.4 37.6 
  ไมมีเวลาอาน 28.4 2.3 29.1 39.1 8.3 

ไมชอบอานหรือไมสนใจ 21.1 32.4 26.2 21.6 13.0 
อานหนังสือไมออก 14.2 12.4 6.0 10.6 29.3 

สายตาไมดี 10.8 0.2 0.3 4.7 36.9 
ชอบฟงวิทยุ 6.3 2.5 7.8 6.5 6.4 

อ่ืนๆ 6.0 6.1 7.4 5.3 7.1 
  
 จากตารางท่ี 7.19 การอานหนังสือไมออก ในกลุมเด็กอายุ 6-14 ป มีมากถึงรอยละ 12.4  
ซึ่งถือเปนอุปสรรคขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาไปสูการอาน แมวานับต้ังแตป พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ กําหนดใหจัดการศึกษาแบบใหเปลาแกเด็กทุกคนถึง 12 ป  
แตสัดสวนการอานหนังสือของเด็กไทยยังคงเปนปญหาสําคัญ  ประเด็นที่นาสนใจคือเน้ือหาของ
ประเภทหนังสือที่กลุมเด็กและเยาวชนนิยมอานคืออะไร เพราะสิ่งน้ีคือสิ่งที่สะทอนคุณภาพการอาน
หนังสือของเด็กไทยไดเปนอยางดีเมื่อพิจารณาประเภทเนื้อหาทั้งกลุมเด็กและเยาวชนนิยมอานเปน
อันดับหน่ึง คือ บันเทิง อยางไรก็ตามพฤติกรรมการอานในกลุมเด็กยังคงใหความสําคัญกับเน้ือหา
ประเภทความรู/วิชาการในสัดสวนที่ใกลเคียงกับความบันเทิง รองลงมาคือ สารคดี/ความรู้ทั่วไป 
ในขณะที่ความสนใจเน้ือหาประเภทข่าว ความคิดเห็น/วิเคราะห์ มีสัดสวนไมถึงรอยละ 10 ตารางท่ี 
7.19 การอานหนังสือในกลุมเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 ป ทั้งเด็กที่อานไดดวยตนเอง และผูใหญอานใหฟง 
จากจํานวนเด็กเล็กทั้งประเทศมีทั้งสิ้น 5,868,961 คน มีเด็กที่ไดอาน จํานวน 2,110,440 คน หรือคิด
เปนอัตรา รอยละ 36.0 ซึ่งเปนสัดสัดสวนที่ไมถึงคร่ึงหน่ึงของจํานวนเด็กกลุมน้ี  สําหรับภูมิภาคที่มี
จํานวนการอานหนังสือนอยที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต และ
ภาคเหนือ แมกระท้ังเด็กในเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครยังพบวามีอัตราการอานหนังสือไมถึง
ครึ่งหน่ึง โดยจากเด็กจํานวน 511,576 คน มีเด็กที่ไดอานหนังสือ 231,955 คน  หรือรอยละ 45.3 
เทาน้ัน (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.), มปป.: 4-6) ตารางท่ี 
7.20 
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ตารางที ่7.20 รอยละของประชากรอายุต้ังแต 6 ป ขึ้นไปที่ไมอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลา
         ทํางาน  จําแนกตามประเภทเน้ือหาสาระของหนังสือที่อานและกลุมวัยป พ.ศ. 2551 

ประเภทของหนังสือที่อ่าน รวม 
กลุ่มวัย 

วัยเด็ก 
(6-14 ปี) 

วัยเยาวชน 
(15-25 ปี) 

วัยทํางาน 
(25-59 ปี) 

วัยสูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

รวม 100.00 
(39,853,217) 

100.0 
(7,111,594) 

100.0 
(8,233,051) 

100.0 
(21,653,687) 

100.0 
(2,836,886) 

ขาว 50.9 7.9 41.2 68.4 53.7 
บันเทิง 39.1 53.6 56.7 31.6 8.9 

สารคดี/ความรูท่ัวไป 31.9 25.5 30.3 33.3 40.9 
ความรูวิชาการ 24.5 51.0 30.6 15.1 12.5 

ความคิดเห็น/วิเคราะห 4.8 2.2 3.8 5.9 5.9 
โฆษณา 1.3 1.1 1.7 1.2 0.7 
อ่ืนๆ 3.6 2.6 1.5 3.0 17.3 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2553) 

ตารางที ่7.21 จํานวนและอัตราการอานหนังสือของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน จําแนกตามเพศ เขตการ
         ปกครอง และภาคป พ.ศ. 2551 

เพศ /เขตการปกครอง/ภาค จํานวนเด็กเล็ก (คน) อัตราการอ่านหนังสือ* รวม อานหนังสือ 
ท่ัวราชอาณาจักร 5,868,961 2,110,440 36.0 
เพศ    

ชาย 3,026,431 1,110,184 36.7 
หญิง 2,842,531 1,000,256 35.2 

เขตการปกคอง    
ในเขตเทศบาล 1,662,381 677,599 40.8 
นอกเขตเทศบาล 4206,581 1,432,881 34.1 

ภาค    
กรุงเทพมหานคร 511,576 231,955 45.3 
กลาง 1,367,749 442,534 32.4 
เหนือ 899,174 383,233 43.0 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,125,432 665,108 31.3 
ใต 972,031 387,610 39.9 

* อัตราการอ่านหนังสือ หมายถึง ร้อยละของจํานวนประชากรท่ีอ่านหนังสือต่อจํานวนประชากรท้ังสิ้นแต่ละกลุ่ม 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานการสํารวจการอานหนังสือของประชากรไทย พ.ศ. 2551 
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  7. องค์ประกอบด้านเขตที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท (Urban And Rural 

Area Of Residential Component) ลักษณะของเขตที่อยูอาศัยของประชากรโดยท่ัวไปจะ
จําแนกออกเปน เขตเมือง (Urban Area) และ เขตชนบท (Rural Area) สัดสวนหรืออัตราสวนของ
ความเปนเมืองจะบอกถึงระดับของการพัฒนาประเทศไดอยางหน่ึง เพราะประเทศท่ีมีการพัฒนามาก
จะมีลักษณะของความเปนเมือง (Urbanization) สูงสวนประเทศทีพัฒนานอยก็จะมีสัดสวน หรือ
อัตราสวนของความเปนเมืองตํ่า หรือมีลักษณะที่เปนชนบทมาก โดยปกติแลวประชากรทุกคนตองการ
จะมีที่อยูอาศัยในเขตเมือง เพราะเปนพ้ืนที่ที่ไดรับการปรับปรุงสภาพของพ้ืนที่และบริการตางๆ  

ใหเอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิต มีความสะดวกสบายในการอยูอาศัยและมีความปลอดภัยมากกวา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงมีบริการสาธารณูปโภค หนวยงานของทางราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจน
ศูนยกลางทางธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ จึงสงผลใหการประกอบอาชีพเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการจัดการประชากรจึงมีรายไดสูง และมีความสามารถในการจัดหา
ปจจัยตางๆ สนองความตองการไดดังประสงค สภาพดังกลาวจึงเปนมูลเหตุจูงใจใหชนบทหลั่งไหลเขา
มาแออัดอยูในเขตเมืองเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเมืองใหญๆ ที่มีการประกอบอาชีพทาง
อุตสาหกรรม แมวาสวนใหญผูอพยพเหลาน้ีจะไมมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมก็ตาม สําหรับเขตชนบทน้ัน
มักเปนพ้ืนที่ที่มีลักษณะเปนธรรมชาติ ทุงนา ปาเขา ไมคอยไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากนัก 

ประชาชนจึงขาดแคลนสาธารณูปโภคท่ีจําเปนและหางไกลจากบริการของรัฐ ดังน้ันประเทศที่มีพ้ืนที่ที่
เปนเขตเมืองมาก หรือสามารถทําใหประชากรอยูในเขตเมืองไดมากจึงเปนประเทศท่ีร่ํารวย และมี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง เปนประเทศท่ีมีการพัฒนาแลว สวนประเทศที่มีพ้ืนที่ชนบทมากแสดงวา 
ประเทศน้ันยากจน ดอยพัฒนา ขาดแคลนเงินทุนและทรัพยากรที่จะนํามาใชในการปรับปรุงประเทศ
ในดานตางๆ รวมท้ังพัฒนาพื้นที่สําหรับการอยูอาศัยดวย ดังน้ันจึงมีพ้ืนที่เขตเมืองนอย มีชนบทมาก 

ประชากรสวนใหญจึงตองอาศัยอยูในเขตชนบท  ซึ่งลักษณะการดํารงชีวิตของประชากรในเขตเมือง
หรือเขตชนบท จะมีผลตอภาวะและแนวโนมของประชากรเชนเดียวกัน เพราะการอยูอาศัยในเขต
เมืองซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ธุรกิจการงานมากจะทําใหอัตราการเกิดและอัตราเพ่ิมประชากรอยูในระดับตํ่า 
การอยูอาศัยในพ้ืนที่ชนบทซึ่งสวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและเปนเขตที่ประชาชนมีความตองการ
แรงงานไวใชในครอบครัว จะทําใหอัตราเกิดและอัตราเพ่ิมประชากรอยูในระดับสูง 
 สําหรับในภาพรวมประเทศไทยจากการสํารวจสํามะโนประชากร พ.ศ. 2553 ประชากรเกิน
กวาครึ่งมีช่ืออยูในทะเบียนบาน และการมีช่ือในทะเบียนบานในจังหวัดที่อยูปจจุบันน้ัน มีรอยละ 

87.6 ที่เหลือ รอยละ 9.2 โดยอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 87.8 ในขณะที่อาศัย
อยูในเขตเทศบาล รอยละ 66.9 เปนผูมีช่ือในทะเบียนบานแตอยูคนละจังหวัดกับที่อยูปจจุบันรอยละ 

3.0 มีในตางประเทศ และรอยละ 0.2 ไมมีช่ือในทะเบียนบานทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ 

ซึ่งคนเหลาน้ีสวนใหญเปนคนชาติอ่ืนๆ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560)  
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ตารางที่ 7.22 รอยละของประชากร จาํแนกตามการมีช่ือในทะเบียนบาน เพศ และเขตการปกครอง 
        ป พ.ศ. 2553 
 
การมีชื่อในทะเบียน

บ้าน 
รวม เพศ เขตการปกครอง 

ชาย หญิง ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
มีในบานที่อยูอาศัย 78.6 74.4 79.7 66.9 87.8 
มีอยูที่อ่ืน 
    ในจังหวัดน้ี 
    ในจังหวัดอ่ืน 
    ประเทศอ่ืน 
 ไมมีที่ใดเลย 

 
9.0 
9.2 
3.0 
0.2 

 
9.3 
9.6 
3.5 
0.2 

 
8.7 
8.9 
2.5 
0.2 

 
12.2 
16.2 
4.5 
0.2 

 
6.4 
3.8 
1.8 
0.2 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556) 
 

 นอกจากคุณลักษณะสําคัญๆ ซึ่งเปนองคประกอบของประชากรตามหัวขอที่กลาวมาแลว 

นัก วิชาการบางท านยังใหความสนใจตอองคประกอบในดานการนับถือศาสนา (Religion 

Component) ของประชากรดวยเชนกัน การศึกษาดานองคประกอบดานการนับถือศาสนาน้ัน 

จะจําแนกประชากรออกเปนกลุมๆ ตามความคิดและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเปนลักษณะที่คอนขาง
คงทนเปลี่ยนแปลงยาก เพราะสวนใหญแลวประชาชนมักจะไดรับการปลูกฝงใหเช่ือถือศรัทธาในลัทธิ
ศาสนาของตนมาตั้งแตเยาววัย คําสอนของบางศาสนาอาจสงผลตอภาวะและการเปล่ียนแปลง
ประชากรในสังคมได ตัวอยางเชน ถาศาสนาสอนวา การคุมกําเนิดเปนบาปก็จะทําใหผูนับถือศาสนา
ไมกลาใชวิธีวางแผนครอบครัวหรือคุมกําเนิด สงผลใหอัตราเกิดและอัตราเพ่ิมประชากรของสังคมอยู
ในระดับสูง อยางไรก็ดี ภาวะประชากรและการเปล่ียนแปลงประชากรที่เปนอยูในทุกสังคมก็มิไดเปน
ผลมาจากองคประกอบที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลอยูในสังคมน้ันๆ ซึ่งเราจะตองทําความเขาใจให
ถองแท 
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บทสรุป 
 

องคประกอบของประชากร (Population Composition) หมายถึงคุณลักษณะตางๆ 
ที่มีอยูในประชากรกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประชากรกลุมอ่ืนๆ ไดแก เพศ 
อายุ อาชีพ  แรงงาน รายได การศึกษา สถานภาพสมรส เขตที่อยูอาศัยในเมืองและชนบท 
ซึ่งองคประกอบเหลาน้ัน ลวนมีสวนผลักดันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานขนาดหรือจํานวน
ประชากรขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร ก็มีผลสะทอนกลับตอองคประกอบของ
ประชากรเชนกัน และองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรคือภาวะประชากร
ทั้ง 3 ภาวะ  ไดแก ภาวะการเกิด  ภาวะการตาย และภาวะการยายถิ่น นอกจากน้ันการศึกษาวิจัย
ของนักประชากรศาสตรหลายทาน พบวามีปจจัยตางๆ มากมายท่ีมีอิทธิพลตอการเกิด การตาย 
การยายถิ่นของประชากร และประชากรในสังคมหน่ึงๆ ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ขนาดประชากรมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะประชากรมีลักษณะไมหยุดน่ิง เปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และการเมือง ของประเทศน้ันๆ ทั้งน้ีประชากรมีการ
กระจายตามท่ีอยูอาศัยในภูมิภาคตางๆ และนํามาพิจารณาในลักษณะจํานวนประชากรตอหน่ึงหนวย
พ้ืนที่ดวย เพราะโดยปกติประชากรจะไมไดต้ังถิ่นฐานโดยกระจุกตัวอยูในพ้ืนที่สวนใดสวนหน่ึง
โดยเฉพาะ แตจะกระจายไปทั่วพ้ืนที่ทั้งหมด การกระจายตัวก็จะไมเปนไปอยางสม่ําเสมอเทาเทียมกัน
ในทุกๆ สวนของพื้นที่ยังคงมีการต้ังถิ่นฐานที่อยูอาศัยอยางหนาแนนในแตละสวนของพื้นที่แตกตาง
กันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยที่เอ้ืออํานวยใหประชากรดํารงชีวิตอยูไดอยางผสมกลมกลืนทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง อยางไรก็ตามองคประกอบของประชากร 
(Population Composition) หมายถึงคุณลักษณะตางๆ ที่มีอยู ในประชากรกลุมใดกลุมหน่ึง 
ซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประชากรกลุมอ่ืนๆ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ แรงงาน รายได การศึกษา 
สถานภาพสมรส เขตที่อยูอาศัยในเมืองและชนบท ซึ่งองคประกอบเหลาน้ัน ลวนมีสวนผลักดันทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในดานขนาดหรือจํานวนประชากรขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร 
ก็มีผลสะทอนกลับตอองคประกอบของประชากรเชนกัน อีกทั้งการกระจายตัวของประชากรมีผลตอ
ความหนาแนนของประชากรในแตละพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามปยจัยตางๆ และนับวันความ
หนาแนนของประชากรสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเมืองใหญๆ ที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
และการศึกษา ตลอดจนมีความสะดวกสบายดานการคมนาคมสาธารณูปโภค และเปนพ้ืนที่แสวงหา
โอกาสตางๆ ของประชาชน 

ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของประชากรจึงสงผลตอการพัฒนาสังคม เน่ืองจากปจจุบัน
ภาวะการเปล่ียนแปลงของประชากร ทั้งการเกิด การตาย การยายถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลาซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามปจจัย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง 
ปจจัยเหลาน้ีจะตัวกําหนดการพิจารณาแนวทางการพัฒนาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทุกๆ กลุมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น  
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คําถามท้ายบท 

 
จงอธิบายและแกปญหาคําถามตอไปน้ีใหไดคําตอบที่สมบูรณ 

1. องคประกอบประชากรมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงประชากรอยางไร 
2. ภาวะประชากรนอยเกินไปหรือภาวะประชากรมากเกินไปน้ันพิจารณาจากอะไร เพราะอะไร 
3. จังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนประชากรลดลงเมื่อเปรียบเทียบขอมูลกลางป 

พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2557 เพราะเหตุผลใด  อธิบาย 
4. ปจจัยสําคัญทีม่ีอิทธิพลตอการกระจายตัวของประชากรในแตละภูมิภาคของประเทศยอมมี

ความแตกตางกันไป มีสาเหตุใดบาง อธิบาย  
5. จงบอกรายช่ือจังหวัดที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด 10 อันดับแรกของประเทศ

ไทยพรอมวิเคราะหสาเหตุความหนาแนนของแตละจังหวัด และภาพรวม  
6.  องคประกอบประชากรท่ีสําคัญมีอะไรบาง และจงวิเคราะหองคประกอบที่มีความสําคญัใน

แงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมมากที่สุด 
7. โครงสรางปรามิดประชากรของประเทศไทยเปนอยางไร  ทําไมจึงเปนเชนน้ัน 
8. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาและการเรียนรูของคนในชาติอยางย่ังยืนควร

ทําอยางไร 
9. นักศึกษาจะนําความรูเก่ียวกับองคประกอบที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงประชากร 

ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่  8 
ผลกระทบและปญหาประชากร นโยบายประชากร  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

 

 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 
1. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประชากร 
2. ปญหาประชากร 
3. นโยบายประชากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 

 
วัตถุประสงคทั่วไป 
 

1.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร  
2.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาประชากร สาเหตุ และแนวทางการ

ปองกันและแกไขปญหาประชากรไดเพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายประชากรตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับได 

3.  เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 หลังจากไดศึกษาเนื้อหาบทท่ี 8 เรียบรอยแลวผูศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 

1. วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร 
2. วิเคราะหปญหาประชากรและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาได  
3. บอกนโยบายประชากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับได 
4. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 

1. บรรยายเนื้อหาประจําบทท่ี 8 นําเสนอโดยใช Power Point 
2. แบงกลุมผูศึกษาออกเปน 4 กลุมๆ ละเทากัน เพ่ือศึกษาอภิปรายกลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1  ปญหาประชากรท่ีสําคัญและรุนแรงในประเทศไทย พรอมวิเคราะหสาเหตุ
และแนวทางการปองกันและแกไข 

กลุมท่ี 2  ปญหาประชากรท่ีสําคัญและรุนแรงในจังหวัดอุดรธานี พรอมวิเคราะห
สาเหตุและแนวทางการปองกันและแกไข 

กลุมท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรระดับบุคคลตนแบบ ท่ีดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรระดับชุมชนตนแบบ ท่ีดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.    ผูศึกษานําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมายหนาชั้นเรียนในรูปแบบอภิปรายกลุม 
4. ผูศึกษารวมอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
5. ผูสอนสรุป อภิปราย และแนะนําเพ่ิมเติม 
6. ตอบคําถามทายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ประกอบดวย Power point วีดีทัศนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. หนังสือ ตํารา บทความ กรณีศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. แหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรูของหนวยงานราชการ 
5. คําถามทายบท 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจขณะทําการบรรยาย 
2. สังเกตความสนใจขณะทํางานกลุม 
3. สังเกตจากการมีสวนรวมและการทํางานเปนและความคิดสรางสรรคในการจัด

นิทรรศการท่ีไดรับมอบหมาย 
4. สังเกตการณมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน 
5. สังเกตจากการตอบคําถาม 
6. ตรวจผลงานจากการการตอบคําถามทายบท



บทที่  8 
ผลกระทบและปญหาประชากร นโยบายประชากร  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
 

29ปจจุบันประเทศไทยกําลังไดรับผลกระทบท่ีเกิดจากการลดลงอยางรวดเร็วของภาวะเจริญ
พันธุ 29 29การลดลงของอัตราเจริญพันธุนับต้ังแตชวงป พ.ศ. 2503 เปนตนมาไดนําไปสูการขยายตัวของ
ประชากรในกลุมอายุท่ีแตกตางกันซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ยังสงผลตอเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนโครงสรางดานอายุของประชากรในกลุมตางๆ ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2503-2543 
โครงสรางอายุของประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยมีโครงสรางเปนรูปปรามิดฐาน
กวางซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางประชากรท่ีมีภาวะเจริญพันธุในระดับสูงไปเปนรูปลักษณะท่ีกลุม
ประชากรทุกกลุมท่ีมีอายุระหวาง 15-39 ปมีขนาดใหญกวากลุมประชากรวัยเด็กในชวงอายุต่ํากวา  
5 ป หากสถานการณยังคงดําเนินตอไปในลักษณะนี้ปรามิดประชากรไทยในป พ.ศ. 2563 จะยิ่งมี
สัดสวนของประชากรในวัยเด็กลดนอยลงไปอีกในขณะท่ีสัดสวนของประชากรกลุมท่ีอายุ 50 ป ข้ึนไป
จะเพ่ิมมากข้ึนเชนกันทําใหปรามิดมีลักษณะฐานท่ีแคบลงแตดานบนจะกวางมากข้ึน (Jones, 1990: 
39)  

 
 

29ภาพท่ี 8.1 ปรามิดประชากรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2503-2573 

ท่ีมา:  จาํนวนประชากรในป พ.ศ. 2503-2543 จากการสํารวจสํามะโนประชากรของประเทศไทย   
จํานวนประชากรในป พ.ศ. 2553-2573 จาก World Population Prospects, the 2008 
Revision. United Nations Population Division. 2009. (การคาดประมาณข้ันตํ่า) 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากร 

อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในประเทศไทยไดชะลอตัวในชวงกวาสิบปท่ีผานมา การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรกําลังทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งสงผลกระทบในดานตางๆ ดังนี้ 

 
ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรกาวสูสังคมผูสูงอายุ 
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับประเทศอ่ืนๆ คือเปน

ผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดานอัตราเจริญพันธุและอัตราตายแตผลกระทบจากอัตราเจริญพันธุจะ
มีมากกวาหมายความวารูปแบบในปจจุบันของการลดลงของภาวะเจริญพันธุในทุกประเทศท่ีมีอัตรา
เจริญพันธุลดลงไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสัดสวนของกลุมประชากรผูสูงอายุดังท่ีจะเห็นไดจาก
ขอมูลท่ีแสดงไวในตารางท่ี 10.2 ประเทศไทยยังอยูหางไกลจากประเทศญี่ปุนมากในการกาวเขาสูการ
เปนสังคมผูสูงอายุ และประเทศไทยยังตามหลังประเทศเกาหลีใตและสิงคโปรอยูคอนขางมาก
เนื่องจากประเทศเหลานี้ประสบกับภาวะเจริญพันธุท่ีลดลงอยางตอเนื่องกอนท่ีประเทศไทยจะประสบ
กับปญหาเดียวกันอยูหลายป ประเทศไทยและจีนจึงใหความสําคัญกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุเปน
อยางมาก ขอมูลการคาดประมาณประชากรแสดงใหเห็นสัดสวนของประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไปใน
ประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเปนสองเทาภายในชวงระยะเวลา 20 ป คือในระหวางป พ.ศ. 2553-2573  
แตระดับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉลี่ยตอคนของประเทศไทยจะต่ํากวาระดับผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศญี่ปุน เกาหลีใตหรือสิงคโปร   

มุมมองในแงบวกหลายประการท่ีเก่ียวของกับสถานการณของผูสูงอายุในประเทศไทย
เนื่องจากกลุมประชากรท่ีกาวเขาสูวัยสูงอายุเปนผูท่ีมีการศึกษาและสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวากลุม
ประชากรวัยเดียวกันในรุนกอนๆ ซ่ึงสถานการณเชนนี้นาจะยังคงดําเนินอยูตอไป และแมวาสัดสวน
ของผูสูงอายุท่ีใชชีวิตอยูตามลําพังหรืออยูกับคูสมรสเทานั้นจะเพ่ิมข้ึนทีละนอยก็ตาม แตมากกวา
ครึ่งหนึ่งของประชากรกลุมนี้ยังอาศัยอยูกับบุตรคนใดคนหนึ่ง และสัดสวนนี้จะสูงข้ึนถึงมากกวารอย
ละ 70 ถานับรวมถึงผูท่ีมีบุตรอาศัยอยูในบานท่ีอยูในละแวกเดียวกันดวย แมวาขนาดของครอบครัวท่ี
เล็กลงและการเพ่ิมข้ึนของการยายถ่ินฐานของบุตรจะสงผลตอการดูแลชวยเหลือผูสูงวัยในครอบครัว
อยางแนนอน แตผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจะแตกตางกันออกไปโดยข้ึนอยูกับประเภทของการใหการ
ชวยเหลือดูแล เชน การชวยเหลือในรูปของวัสดุสิ่งของเครื่องใชนั้นไมมีความจําเปนท่ีบุตรหลาน
จะตองอยูใกลชิดผูสูงอายุและระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีสามารถเพ่ิมความสะดวกและชองทางในการให
การชวยเหลือดูแลดานสังคมจากบุตรท่ีอยูหางไกลไดมากข้ึน การชวยเหลือดูแลในดานกิจวัตรสวนตัว
ประจําวันสําหรับผูสูงอายุท่ีดูแลตนเองไมไดเปนการชวยเหลือท่ีจําเปนตองมีผูใหการดูแลอยูดวย
ตลอดเวลาซ่ึงกลายเปนขอทาทายท่ีสําคัญในการดูแลผูสูงอาย ุ
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ตารางท่ี 8.1 แนวโนมรอยละของกลุมประชากรท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป 
 

ประเทศ ป 2548 ป 2553 ป 2563 ป 2573 
ญี่ปุน 19.9 22.6 28.5 30.8 
เกาหลีใต 9.3 11.0 15.4 23.2 
สงิคโปร 8.5 10.2 17.9 27.5 
ไทย 7.8 8.7 12.4 17.4 
จีน 7.6 8.2 11.7 15.9 
ฟลิปปนส 3.9 4.3 5.7 7.6 
สหรัฐอเมริกา 12.4 13.0 16.1 19.8 
เยอรมันนี 18.9 20.5 23.0 28.2 
 

ท่ีมา:  World Population Prospects, The 2008 Revision. United Nations Population  
Division. 2009 (การคาดประมาณตามสมมุติฐานระดับปานกลาง) 

 
จากการคาดประมาณแนวโนมประชากรทําใหเห็นวาจํานวนผูสูงอายุท่ีออนแอและพิการ

รวมท้ังผูท่ีปวยดวยโรคเรื้อรังตางๆ จะเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วถึงแมอนุมานวา ผูสูงอายุในอนาคตจะ
มีสุขภาวะท่ีดีข้ึนก็ตาม ทําใหความเปนไปไดสูงท่ีความตองการดานแรงงานในการดูแลผูสูงอายุจะตอง
เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวยถึงแมวาความกาวหนาทางการแพทยและเทคโนโลยีตางๆ จะสามารถชวย
แกปญหาไดในบางสวนหรือท้ังหมดตามแตสมาชิกครอบครัวยังคงจะเปนผูท่ีใหการชวยเหลือดูแล
ผูสูงอายุท่ีสําคัญแตเนื่องจากมีการคาดประมาณวา อัตราสวนของผูใหการดูแลดูแลแกผูสูงวัยท่ี
จําเปนตองไดรับการดูแลมีแนวโนมวาจะลดลงอยางมากจึงทําใหมีความเปนไปไดวาการดูแลผูสูงอายุ
โดยคนภายในครอบครัวเองจะตองลดลงตามไปดวยการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนอาจเปนหนทางหนึ่งท่ี
เปนไปไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการดูแลในการทํากิจวัตรประจําวันท่ีตองใชเครื่องมือ แตความ
คาดหวังนี้จะเปนจริงไดตอเม่ือรัฐบาลใหการสนับสนุนดานทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดูแลผูสูงอายุโดย
ชุมชนมากข้ึน 

ประเทศไทยใหความสําคัญของการขยายโครงการบํานาญหลังเกษียณอายุ โดย
กระทรวงการคลังมีพระราชบัญญัติกองทุนเงินออมแหงชาติ  กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวัสดิการ
แกผูเกษียณอายุท่ีไมไดเปนสมาชิกของโครงการประกันสังคมและโครงการบํานาญอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรงงานไทยประมาณ 23 ลานคนท่ีทํางานอยูในภาคธุรกิจท่ีไมเปนทางการ (เชน ลูกจาง
รายวัน คนรับใชในบาน หรืองานหาบเรแผงลอย) ประชาชนท่ีมีอายุระหวาง 15-60 ปสามารถสมัคร
เปนสมาชิกกองทุนฯ ไดโดยสมาชิกและรัฐบาลจะตองจายเงินสมทบฝายละครึ่งหนึ่งของยอดเงินท่ีตอง
สมทบ รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหแกสมาชิกแตละรายตามเง่ือนไขดานอายุและจํานวนเงินท่ีสมาชิก
จายเพ่ือสมทบเขากองทุนฯ ซ่ึงเงินสมทบจากรัฐบาลนี้จะเปนสวนท่ีนอกเหนือไปจากเงินชวยเหลือ
ผูสูงอายุจํานวน 500 บาทท่ีทางรัฐบาลจายใหกับคนไทยทุกคนท่ีมีอายุเกิน 60 ปท่ีไมไดรับการ
คุมครองจากแผนโครงการบํานาญใดๆ นอกจากนี้แลวทางรัฐบาลยังไดอนุมัติการขยายความ
ครอบคลุมของการประกันผูสูงอายุไปสูภาคธุรกิจท่ีไมเปนทางการมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติ
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ประกันสังคมท่ีใหสิทธิประโยชนหาประการ ไดแก การลาคลอด การชดเชยการทุพพลภาพการชดเชย
การเสียชีวิต การรักษาการเจ็บปวย และเงินบํานาญเพ่ือการเกษียณอายุอีกดวย (UNFPA Thailand, 
2554) 

 
   ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 การเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางประชากรในประเทศท่ีมีอัตราการเกิดตํ่ามีผลตอการ
เติบโตของรายไดประชาชาติ (จีดีพี) โดยจะทําใหจีดีพีตอหัวของคนในประเทศเพ่ิมข้ึน แตถามองผล
ตออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การท่ีประเทศเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
จะมีผลในทางลบตอแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากการลดลงของกําลังแรงงานซ่ึงเปน
ปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ โดยภาวะการขาดแคลนแรงงานจะทําใหคาแรงมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนและ
กอใหเกิดแรงกดดันทางดานเงินเฟอได    

ทางดานอุปสงค ความสัมพันธระหวางการเปนสังคมผูสูงอายุกับระดับการใชจายเพ่ือ
การบริโภคภาคครัวเรือนข้ึนอยูกับรายไดของบุคคลเปนหลัก ดังนั้นในสังคมท่ีผูสูงอายุจํานวนมากมี
รายไดไมเพียงพอตอการยังชีพและมีฐานะยากจนซ่ึงเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย การบริโภคของ
ประเทศในอนาคตก็มีโอกาสท่ีจะชะลอตัวลงได ในเรื่องของการบริโภค นอกจากระดับของการใชจาย
ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้แลว สภาพสังคมท่ีมีผูสูงอายุอยูเปนจํานวน
มากยังมีอิทธิพลตอองคประกอบของการบริโภคโดยรวมใหเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปแบบของการ
ใชจายของกลุมผูสูงอายุมีความแตกตางจากรูปแบบการใชจายของกลุมผูบริโภควัยอ่ืน ท่ีเห็นไดชัดคือ 
การอุปโภคบริโภคสินคาและบริการท่ีมีความเก่ียวของกับการเขาสังคมและการทํางาน เชน 
การรับประทานอาหารนอกบาน เสื้อผารองเทา มีแนวโนมท่ีจะลดลงในกลุมครัวเรือนผูสูงอายุ ในขณะ
ท่ีการใชจายภายในบานและรายจายเก่ียวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนซ่ึงอุป
สงคตอสินคาและบริการท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวะสังคมสูงวัยนี้จะสงผลตอไปถึงรูปแบบการผลิตและ
การคาของประเทศอีกดวย ตัวอยางเชน รายจายดานสุขภาพท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอาจทําใหไทยตอง
นําเขาเวชภัณฑจากตางประเทศมากข้ึนในอนาคต เปนตน 

ในระยะยาว ประเทศท่ีมีภาวะสังคมชราภาพมีความเสี่ยงท่ีจะประสบกับภาวะการออม
และการลงทุนในประเทศท่ีลดตํ่าลง เนื่องจากกลุมประชากรท่ีเกษียณหรือเลิกทํางานแลวจะใชจาย
จากการออมสะสม ทําใหระดับการออมภาคครัวเรือนและการลงทุนของประเทศไดรับผลกระทบ ท้ังนี้ 
จากรายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในไทยเม่ือป 2550 พบวาแหลงท่ีมาของรายได/ทรัพยสินของ
ผูสูงอายุรอยละ 31.7 มาจากเงินออม แตถึงแมวารอยละ 68.7 ของผูสูงอายุจะมีการเก็บออมท้ังในรูป
ของตัวเงินและทรัพยสิน แตผูสูงอายุสวนใหญอาจมีการออมท่ีไมเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ เพราะ
เม่ือยิ่งอายุมากข้ึนเงินออมท่ีมีอยูก็จะถูกใชไปเรื่อยๆ จนลดลงหรือหมดไป   

ดานการคลังซ่ึงเก่ียวของกับรายรับและรายจายภาครัฐ สังคมท่ีมีจํานวนประชากรพนวัย
ทํางานและเขาสูวัยชรามากข้ึนจะทําใหฐานภาษีของประเทศใหมีฐานท่ีแคบลง สงผลตอการจัดเก็บ
รายรับจากภาษีเงินไดของภาครัฐ ขณะท่ีในสังคมผูสูงอายุ ภาครัฐมีความตองการใชจายมากข้ึน
โดยเฉพาะคาใชจายทางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพ่ิมสวัสดิการ และเงินสงเคราะห
ใหแกผูสูงอายุ ซ่ึงรายจายท่ีเพ่ิมข้ึนนี้อาจนําไปสูการขาดดุลงบประมาณและการสะสมหนี้สาธารณะได 
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ดังท่ีปรากฏในหลายประเทศ เชน ญี่ปุนและกลุมประเทศยุโรปตะวันตก ซึ่งสังคมผูสูงอายุทําใหภาครัฐ
มีภาระคาใชจายทางดานการใชจายดานสาธารณสุขและสวัสดิการเพ่ือดูแลประชากรท่ีสูงข้ึนตามไป
ดวย สําหรับประเทศไทย แมวาปรากฏการณแรงกดดันทางดานการคลังอันเนื่องมาจากสังคมผูสูงวัย
อาจยังไมเปนปญหาใหญในตอนนี้ เนื่องจากรายรับจากภาษีเงินไดยังสามารถเติบโตไดจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและจํานวนของประชากรวัยทํางานในประเทศ แตในระยะยาวภาครัฐอาจตองคํานึงถึง
เรื่องนี้และเตรียมรับมือกับความทาทายในการจัดการดานการคลัง เพ่ือรักษาความยั่งยืนและ
เสถียรภาพทางดานการคลังของประเทศ (สมประวณิ2 มันประเสริฐ4, 2010) 

 
    ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในการดํารงชีวิตของมนุษยจําเปนตองอาศัยปจจัย 4 คือ สถานท่ีอยูอาศัย อาหาร 
เครื่องนุงหมและยารักษาโรค ซึ่งการไดมาซ่ึงปจจัย 4 นี้มนุษยตองใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต 
แตเดิมจํานวนประชากรในโลกยังมีนอย มนุษยก็ไมไดใชทรัพยากรมากนัก ดูเหมือนวาทรัพยากรท่ีมี
อยูในโลกนี้ไมมีวันจะหมดสิ้นไป ในปจจุบันนี้ประชากรโลกไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว มนุษยไดใช
ทรัพยากรมากข้ึน จึงทําใหเห็นวาหากอัตราการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอยางสูงเชนนี้แลว
ทรัพยากรธรรมชาติบางอยางจะหมดไปในเวลาอันไมนานนัก เชน น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน นอกจาก
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเปนสาเหตุใหมนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูงแลว 
ความเจริญของมนุษยก็เปนสวนประกอบสําคัญท่ีทําใหทรัพยากรในโลกหมดเปลืองมากข้ึนไปอีก 
โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีสําคัญเชน น้ํามันเชื้อเพลิงจะพบวา ในชนบทบริโภคในอัตราท่ีตํ่ากวาในเขต
เมืองมากไมวาจะเปนเครื่องจักรหรือเครื่องกล ยานพาหนะ ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ วิทยุ โทรทัศน 
ตลอดจนเครื่องสําอางความสะดวกอ่ืนๆ สิ่งเหลานี้ ทําใหทรัพยากรหมดไปอยางรวดเร็ว และมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตัวมนุษยเอง ดังท่ีผู เชี่ยวชาญ ขององคการสหประชาชาติไดรายงาน 
ถึงปญหาสภาพแวดลอมไววา ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาไมเพียงแตคุณภาพชีวิตเทานั้นท่ีถูกคุกคาม
แมแตชวีิตเองนั้นก็ยังถูกคุกคาม โดยน้ําท่ีไมสะอาด บานชองท่ีทรุดโทรม การสุขาภิบาลท่ีใชไมได การ
ขาดแคลนอาหารท่ีมีคุณประโยชน ความเจ็บปวยโรคภัยไขเจ็บและภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯ เปน
ปญหาท่ีมีความสําคัญไมดอยไปกวาสภาวะเปนพิษเนื่องจากอุตสาหกรรมและเราควรใหความสนใจ 
เม่ือพิจารณาในแงความเปนหวงในสภาพแวดลอมของมนุษยแลว สิ่ งเหลานี้ เปนปญหาท่ี
กระทบกระเทือนมนุษยชาติเปนสวนใหญ (UNCH 1971: 4) 

หากจะพิจารณาถึงการเปลีย่นแปลงของประชากรท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแลว แยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ คือ 

1. เกษตรกรรม จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหมนุษยตองผลิตอาหาร
เพ่ิมข้ึนในอัตราสูง ซ่ึงการผลิตอาหารนั้นยอมตองอาศัยท่ีดินเปนหลัก ในการใชท่ีดินและกิจกรรม
ทางการเกษตรของมนุษย กอใหเกิดการเสียดุลทางธรรมชาติและกอใหเกิดความเสียหายแก
สิ่งแวดลอม 

2. อุตสาหกรรม ระบบอุตสาหกรรมในประเทศตางๆ เปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการ
ทําลายสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว เพราะเม่ือประชากรเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอยางรวดเร็วอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ ก็มีความจําเปนตองขยายตัวและปลอยของเสียซึ่งเปนสิ่งท่ีมีพิษลงไปในท่ีตางๆ เชน ดิน 
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แมน้ํา สิ่งท่ีเปนพิษเหลานั้นไดแก ตะก่ัว ฟองสบู กรดคารบอลิก อีเทอร เบนซิน แอมโมเนีย ซีลีเนียม 
ไซยาไนด โครเมียม สารกัมมันตรังสีเปนตน เม่ือสารเปนพิษเหลานี้ควรอยูในน้ํา ในดิน จะทําให
สภาวะท่ีเปนพิษแผกวางออกไปทําใหเกิดภัยคุกคามจากโรคท่ีเก่ียวกับตับ เพราะอาหารและพิษจาก
สารเคมีตางๆ นานาชนิด (Ehrlich: 1970) 

3. การขยายตัวของเมือง เนื่องจากเมืองเปนศูนยกลางของความเจริญกาวหนาในดาน
ตางๆ จึงทําใหประชากรจากแหลงตางๆ อพยพเขามาอาศัยอยูในเมืองกันอยางหนาแนน ทําให
สิ่งแวดลอมในเมืองและบริเวณใกลเคียงเสียไดเร็ว เปนอันตรายตอสุขภาพ การขยายตัวของเมืองจะมี
ผลกระทบตอหลายๆ ดาน อาทิ  1) ความแออัดของอาคารสถานท่ีและเคหะสถาน  2) น้ําบริโภคและ
น้ําเสีย 3) การเก็บและทําลายขยะมูลฝอย 4) ควันพิษจากทอไอเสียรถยนต 5) เสียงเปนพิษ   
6) สารเคมีท่ีใชในบาน  
 

    ผลของการเปล่ียนแปลงประชากรตอการบริการทางการแพทยและทางการ
สาธารณสุข  

การพัฒนาสุขภาพของประชากรใหดีข้ึนนั้น มีความจําเปนตองอาศัยแพทย พยาบาล 
บุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืนๆ และอุปกรณ เครื่องใชไมสอยทางการแพทย ท่ีทันสมัยเปนสําคัญ 
แตจากการท่ีประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วตลอดจนการขยายตัวของเมืองมีมากซ่ึงมีผลกระทบไปถึง
บริการดานสาธารณสุข การแพทยและสุขภาพอนามัยของประชากร เพราะเม่ือประชากรมีจํานวน
มากข้ึนและในอัตราท่ีรวดเร็วนั้น ความจําเปนท่ีจะตองอาศัยบริการทางการแพทยและสาธารณสุขก็
ยอมมีมากข้ึนรวมท้ังมีผลกระทบไปทางดานเศรษฐกิจสังคมและอ่ืนๆ อีกหลายประการ ประชากรท่ี
เกิดมายอมไมสมบูรณ เชน ไมไดรับการศึกษาเทาท่ีควรอาจทําใหเกิดปญหาข้ึนได ตัวอยางเชน การไม
รูจักปฏิบัติตนใหถูกหลักอนามัย รับประทานอาหารไมไดสัดสวนท่ีดี ประชากรเหลานี้จึงมีความ
จําเปนตองใชบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุขมากข้ึน  

แนวโนมการผลิตบุคลากรทางการแพทยในปจจุบันชี้วาประเทศไทยนาจะมีจํานวน
แพทยเพียงพอกับความตองการในนอนาคต แตยังคงตองพัฒนาดานการกระจายกําลังคนเพ่ือความ
เทาเทียมในการเขาถึงบริการทางการแพทยของคนไทยทุกคนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณะ
สุขเปนหัวใจสําคัญของระบบสุขภาพ การใหบริการสุขภาพ ไมนาจะเปนการตรวจวินิจฉัย การรักษา 
การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําตางๆ ลวนตองผานบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท้ังสิ้น 
ดังนั้นเปาหมายดานสุขภาพจะบรรลุผลไดยากหากไมพัฒนากําลังคนดานสุขภาพใหมีจํานวนท่ี
เพียงพอมีการกระจายตัวอยางท่ัวถึงเพ่ือใหทุกคนเขาถึงบริการไดอยางเทาเทียมกันและมีบริการท่ีได
มาตรฐานการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทยพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึนจากขอมูลสัดสวนประชากรตอบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขของสถานบริการ
ระดับตางๆ พบวาโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวนมากกวาระดับจังหวัดและระดับศูนยแสดงวาประเทศ
ไทยไดกระจายบุคลากรไปท่ัวทุกภูมิภาคและใหความสําคัญกับชุมชนมากข้ึน (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558) 
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อยางไรก็ตามสัดสวนแพทยตอประชากร เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสะทอนถึงความเปนธรรม
ในการเขาถึงบริการทางการแพทย กรุงเทพ ท่ีมีสัดสวนแพทยตอประชากรดีท่ีสุด แตเกินครึ่งอยูใน
ภาคเอกชนเต็มเวลา ดังนั้นไมใชทุกคนท่ีจะสามารถเขาถึงบริการดังกลาวได 

ถึงแมวาสัดสวนแพทยตอประชากรจะดีข้ึนตามลําดับก็ตามแตความตองการบุคลากร
ทางการแพทยของไทยในอนาคตเปนเรื่องท่ีทาทายเมืองไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุและโรคไมติดตอเรื้อรัง
เปนปญหาของคนไทยมากข้ึนการผลิตบุคลากรจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความ
ตองการกําลังคนในอนาคตและคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพใน ทศวรรษหนา 
ภายใตคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติไดคาดประมาณความตองการในป 2569 และ
เสนอแนะให คงอัตราการผลิตแพทยและทันตแพทยไวเทาเดิม แตควรเพ่ิมการผลิตพยาบาลวิชาชีพ
และเภสัชกร โดยเนนการรับนักเรียนจากพ้ืนท่ีใหมากข้ึนเพ่ือใหเม่ือจบแลวกลับไปทํางานในทองถ่ินให
คนในชนบทมีเจาหนาท่ีปฏิบั ติงานอยาง เพียงพอเพ่ือความเทาเทียมในการเขาถึงบริการทาง
การแพทยท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต 

สรุปการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทย  
มีแนวโนมดีข้ึน โดยความแตกตางของสัดสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจากประมาณ 8 เทาในป 2547 เหลือเพียง ประมาณ 4 เทาในป 2558  
ดังตารางท่ี 10.2 

 
แพทย 
31,959 

ทันตแพทย 
6,953 

เภสัชกร 
12,213 

พยาบาลวิชาชพี 
149,183 

 
ภาพท่ี 8.2 รายงานขอมูลทรัพยากรบุคลากรบคุคลสาธารณสขุ สาํนกันโยบายและ

ยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 8.2 จํานวนบุคลากรทางการแพทยตามระดับสถานบริการภายใตกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถานภาพ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ท่ัวไป 

โรงพยาบาล
ชุมชน 

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 

แพทย 4,543 3,915 7,539  
ทันตแพทย 525 939 3,109  
เภสัชกร 1,272 1,788 3,778  

พยาบาลวิชาชีพ 19,856 24,300 37,342 10,1145 
พยาบาลเทคนิค 645 737 419  

รวม 26,841 31,679 52,187 10,114 
ท่ีมา: รายงานขอมูลทรัพยากรบุคลากรบุคคลสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  
 
 

 
 

ภาพท่ี 8.3 สัดสวนประชากรตอแพทยหนึ่งคนรายจังหวัด พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 8.3 คาดประมาณความตองการและจํานวนกําลังคนดานสุขภาพท่ีจะมีในป พ.ศ. 2569 
 

 
 

 นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในประเทศไทย     
ท่ีไดเปดบริการประชาชนดานการแพทยและสาธารณสุข  อยางนอย 2 แหง ดังท่ีผูเขียนยกเปน
ตัวอยาง 2 แหงดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 8.4 โรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
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1. โรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เปนแหงแรกของประเทศ ท่ีอยูในความ 
ดูแลรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต และ
โครงการพัฒนา คุณภาพระบบบริการสาธารณสุข เปดทําการเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554  
โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เปนโรงพยาบาลแหงแรกของไทยท่ีอยูภายใตการดูแลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชนท่ีตองอาศัยโรงพยาบาลเปนท่ีพ่ึงยามเจ็บปวย 
แตตองเผชิญกับขอจํากัดทางการรักษาพยาบาลท่ียังไมสามารถใหบริการไดอยางพอเพียง จึงจัดซ้ือ
ท่ีดินและอาคารโรงพยาบาลพญาไท (เดิม) และปรับปรุงใหเปนโรงพยาบาลของ อบจ.ภูเก็ต ท่ีมี
มาตรฐานขนาด 190 เตียง รวมเงินท้ังสิ้น 845,010,732 บาท โดยระยะแรกจะเปดใหบริการ 129 
เตียง เปดใหบริการท้ังผูปวยนอก (OPD) และผูปวยใน (IPD) เปดใหบริการเต็มรูปแบบจะครอบคลุม
ถึงการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสภาพรางกายเชิงรุกและเชิงรับ โดยมี
แพทยเฉพาะทางสาขาหลัก ไดแกเวชกรรมท่ัวไป อายุรกรรมสูติ-นรีเวช ศัลยกรรมท่ัวไป ศัลยกรรม
กระดูก กุมารเวชกรรม ไตเทียมและทันตกรรม โดยมีบุคลากรประกอบดวย แพทย 13 อัตรา 
พยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา ผูชวยพยาบาล 80 อัตรา เภสัชกร 5 อัตรา และพนักงานเจาหนาท่ีอ่ืนๆ 
อีก 148 อัตรา (คมชัดลึก, ออนไลน)  
 

2. โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี กอสรางมาต้ังแตป พ.ศ. 2555-2557 โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการกอสรางจากเทศบาลนครอุดรธานีและกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
ดวยงบประมาณในการกอสราง 140 ลานบาท  นายกเทศบาลนครอุดรธานี กลาววา จากความคิด
ท่ีวาจะมีการยกระดับของศูนยบริการสาธารณสุขใหเปน รพ.สต.บวกกับความแออัดในโรงพยาบาล
ของรัฐท่ีผูปวยตองใชเวลานานกวาจะไดรับการตรวจรักษา จึงเปนโจทยท่ีทาทายการทํางานของฝาย
การเมือง ท่ีวันนี้งานของเทศบาลไมใชแคงานกอสรางถนน อาคารอีกตอไป งานดานสาธารณสุขก็เปน
งานอีกบทบาทหนึ่งของเทศบาลท่ีเราจะตองทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เปดใหบริการประชาชนมาเปนเวลา 3 ปมาแลว มีแพทยในสังกัด
เทศบาล 1 คน และแตในละวันจะมีแพทยสลับหมุนเวียนกันไป มีพยาบาล 17 คน นักวิชาการ
สาธารณสุข 15 คน ทันตแพทย 3 คน ทันตภิบาล 2 คน เภสัชกร 6 คน หากรวมเจาหนาท่ีท้ังหมดจะ
มีประมาณ 100 คน เปดใหบริการรักษาโรคท่ัวไป สงเสริมและปองกันโรค ฉีดวัคซีน เตามะเร็งเตานม 
คัดกรองโรคตางๆ และงานทันตกรรม และท่ีมีเพ่ิมเติมข้ึนมาคือ งานหองปฏิบัติการตรวจเลือด แพทย
แผนจีน กายภาพบําบัด และมีศูนยฟอกไต ท่ีมีสามารถใหบริการผูปวยไดถึงวันละ 72 คน การตรวจ
วินิจฉัยดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) และเครื่องเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI)  
ผลจากการดําเนินงานพบวา ประชาชนใหความรูสึกดี มีบริการท่ีรวดเร็ว สามารถชวยลดความแออัด
ในโรงพยาบาลอุดรได คาดวาในอนาคต รพ.เทศบาลนครอุดรธานี จะสามารถเปดใหบริการผูปวยใน 
เปนโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงในอนาคต ซ่ึงขณะนี้จะตองมีการเตรียมความพรอมดานศักยภาพ
บุคลากรใหเรียบรอยกอน และจะมีการตอยอดโครงการผูสูงอายุ เปนศูนยผูสูงอายุ มีกิจกรรมเพ่ิม
ความสุขเปนทางเลือกใหมใหกับผูสูงอายุ และทางเทศบาลอุดรมีความคาดหวังวาในอนาคตจะ
สามารถพัฒนาเปนเมืองสุขภาพไดเชนกัน (อิทธิพนธ  ตรีวัฒนสุวรณ, 2559: สัมภาษณ) 
 



 215 

 
 

ภาพท่ี 8.5 โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี 
 

    ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอการเมืองและการปกครอง  
การเมืองและการปกครอง เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการอยูรวมกันของมนุษยในหนวย

สังคม ต้ังแตหนวยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด คือ 2 คน จนถึงหนวยสังคมท่ีใหญท่ีสุด ท่ีเรารูกันในขณะนี้คือ 
สังคมโลก การเมืองการปกครองจะมีไมไดหากปราศจากประชากร ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
การเมืองกับประชากรจึงเปนความจริงท่ีจะปฏิเสธไมได เพราะประชากรเปนตนเหตุของทุกสิ่งทุก
อยางเก่ียวกับการเมืองและการปกครองท้ังสิ้น กลาวคือหากประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปยอมทําให
การเมืองและการปกครองเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนและ คุณภาพของประชากรของสังคมนั้นๆ  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรตอการเมืองการปกครองภายในประเทศ 
กลาวคือ จํานวนหรือขนาดประชากรมีอิทธิพลตอการเมืองการปกครอง ภายในประเทศหลายดานเชน 

1. การบริหารและการจัดการ เม่ือมีประชากรเพ่ิมมากข้ึนท้ังขนาดและความหนาแนน 
และมีความแตกตางกันในอาณาเขตท่ีจํากัดแลว องคกรทางการเมืองตองรับผิดชอบการจัดบริการท่ี
เพียงพอตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากร เชน การจัดหาบริการดานสาธารณูปโภค, 
สาธารณูปการ เปนตน และสรางกฎระเบียบเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในสังคมนั้น เชน ออกกฎหมายเพ่ือ
ควบคุมเปนตน 

2. การเพ่ิมประชากรและการมีตัวแทนในทางการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงการมีตัวแทนเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะประชาชนสามารถบอกความตองการและ
ความคิดเห็นไดโดยตรง การเพ่ิมประชากรนั้นยอมมีผลกระทบตอการกําหนดอัตราสวนการมีตัวแทน
ในทางการเมืองทุกระดับ ซึ่งสามารถจําแนกได คือ ดานปริมาณ เปนตนวา จํานวน ส.ส. ส.ว. จํานวน
งบประมาณ เจาหนาท่ี และวัสดุอุปกรณตางๆ และดานคุณภาพ ท้ังพรรคการเมือง และผูลงรับสมัคร 
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3. ความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐบาล การเพ่ิมข้ึนของประชากรบนความ
หลากหลายทางดานองคประกอบท่ีแตกตาง และการเพ่ิมข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว แตดอย
คุณภาพยอมจะนําไปสูปญหาและความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับ
รัฐบาล เชน  กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ  และกลุมแนวรวมของพันธมิตร 
เปนตน ปญหาอาจมาจากองคประกอบทางดายการศึกษา ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีขัดเกลาทาง
ความคิด การวิเคราะหปญหา การใชเหตุผลในการตัดสินใจ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดการ
สรางสรรคพัฒนาหรือทําลายตอระบบและโครงสรางทางสังคมท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ในดานการ
ลงทุนจากตางประเทศท่ีจะลดลงไปหรือไมมีเลยเพราะความม่ันคงทางการเมืองไมมีหรือมีนอย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีจะมีการนัดหยุดงานบอยๆ มีการประทวงเรียกรองสิทธิ์ตางๆ มีการ
ปฏิวัติ การจลาจล หรือการยึดทรัพยสินของเอกชนไปเปนของรัฐ  

4. ผลกระทบดานพรมแดนและการอพยพ เพราะพรมแดนเปนสวนหนึ่งของรัฐ
เชนเดียวกับประชากร รัฐจึงมีหนาท่ีจะตองปกปองอาจอธิปไตยและพ้ืนท่ีและประชากรของรัฐ 
ยกตัวอยางปญหาพรมแดน เม่ือมีการเพ่ิมประชากรหรือมีการยายถ่ินเนื่องจากปญหาภายในยอม
สงผลตอประเทศขางเคย เชน ผูอพยพชาวพมา หรือชาวลาว มายังประเทศไทย เปนตน 

5. นโยบายประชากร  การเปลี่ยนแปลงประชากรจะมีผลกระทบตอนโยบายประชากร
ของประเทศเชนกัน ประเทศท่ีจะมีประชากรนอย อาจจะมีนโยบายสงเสริมการเกิดดวยวิธีตางๆ 
ในขณะท่ีประเทศท่ีมีประชากรเพ่ิมมากตองมีนโยบายลดการเกิดใหนอยลงและเนนในดานคุณภาพ
ของประชากรเปนหลัก ดวยเหตุนี้นโยบายประชากรของประเทศจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับภาวะของ
ประชากรของประเทศเปนประการสําคัญ (เกรยีงไกร ธรุะพันธ, 2556: 25)  

นอกจากนี้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรทางดานขนาด ความหนาแนน 
การกระจายตัว โครงสราง และองคประกอบของประชากรท่ีไมสมดุลกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมยอมกอใหเกิดปญหาทางการเมืองการปกครองท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ  การเปลี่ยนแปลงทางประชากรทุกๆดาน ทุกระดับในสังคมมักจะเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองอยูเสมอ เพราะประชากรทุกคนมีมีความตองการปจจัยพ้ืนฐานท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน เมือประชากรเขามารวมกันความตองการดานปจจัย
ตางๆยอมมีมากข้ึน รัฐจะตองมีการบริหารจัดการตอบสนองความตองการดานตางๆ ของประชากรให
เพียงพอ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในทุกๆ ดาน ยอมจะเก่ียวของกับการเมืองตลอดเวลา 

สรุปผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีผลกระทบหลายดานท้ัง
ทางดานโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ การเมืองการปกครอง 
ท้ังนี้ เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาวะของประชากรไดแก ภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย  
และภาวะการยายถ่ิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร การกระจายตัวของประชากร 
ความหนาแนนของประชากร และองคประกอบของประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป  แตผลกระทบตางๆ 
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประชากรนั้นทุกคนในสังคมตองไดรับผลกระทบอยางแนนอน และจะตอง
มีสวนชวยกันในปองกันและแกไขในฐานะพลเมืองดีของสังคม และชวยกันพัฒนาใหผลกระทบและ
ปญหาดานตางๆ ใหดียิ่งข้ึนเพ่ือจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึนตอไปอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 
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ปญหาประชากร 

ความหมายของปญหาสังคม 

ผูเขียนไดศึกษาความหมายของคําวา “ปญหาสังคม” จากนักวิชาการอยางหลากหลาย คือ  
พัทยา สายหู (2526) ใหความหมายปญหาสังคมหมายถึง สมาชิกสวนใหญของสังคมรูสึกเดือดรอน
เพราะปรากฏการณนั้นตองการและพยายามหาทางแกไขขจัด ปรากฏการณท่ีไมพึงปรารถนานั้น  

สวนประสาท หลักศิลา (2529) ใหความหมายปญหาสังคม หมายถึง ภาวะหรือสถานการณท่ีมี
ผลกระทบกระเทือนตอ คนจํานวนหนึ่งและเปนจํานวนมาก พอท่ีจะคิดวาไมอาจทนอยูในสภาพ 
เชนนั้นไดตลอดไปตองมีการ เปลี่ยนแปลงและแกไขปญหารวมกัน  ในขณะท่ี สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(2540) ไดใหความหมายปญหาสังคม คือ สถานการณอยางหนึ่งอยางใดท่ีไมสอดคลอง กับคานิยม
ของคนเปนจํานวนมากของกลุม หรือของสังคมหนึ่ง จนเปนเหตุใหตกลงใจท่ี จะกระทําการแกไข
สถานการณนั้นเม่ือ ตระหนักวาอยู ในวิสัยท่ีจะทําได  อีกท้ัง สุจรรยา จันทรศิริ (2560) ให
ความหมายของปญหาสังคมวา สถานการณ ท่ียอมรับกันวาไมเปนสิ่งท่ีพึงประสงคปรารถนา 
เบี่ยงเบนไปจากสภาวะปกติและดวยความเพียรพยามของกลุมยอย แตเชื่อวาปญหาสังคมสามารถ
ดําเนินการแกไขไดโดยกระทําบางสิ่งบางอยางลงไป  และ Weinberg (1958) ปญหาสังคมเปน
สภาวการณและพฤติกรรมบางอยางท่ีสมาชิกในสังคมพิจารณาวาเปนอุปสรรคควรแกการขัดขวางมิ
ใหเกิดข้ึนระดับแหงความรีบดวนท่ี ตองดําเนินการแกไขข้ึนอยูกับการนิยามของชุมชนวาเปนเรื่อง
คุกคามทําอันตรายตอชุมชนอยางแทจริงจะสามารถดําเนินการแกไขโดยการวางแผนและใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเปนประโยชน 

สรุปปญหาสังคมหมายถึง สถานการณท่ียอมรับวาเปนสิ่งท่ีไมพึงประสงคไมถูกตองและเกิด
ตอเนื่องกันมานานขาดการแกไขใหดีข้ึนหรือพยายามแกไขแลวแตทําไดอยางยากลําบากไมไดหมดไป
อยางงายๆ และมีความพยายามท่ีจะหาวิธีแกไขตอไป 
 

สาเหตุของปญหาสังคม 

สุพัตรา สุภาพ (2549) กลาววา นักสังคมวิทยาเองตางก็มีความเห็นตางๆ กันวา อะไรเปน
สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาสังคม ความเห็นเหลานี้มีท้ังเหมือนกันและตางกัน ในการหาสาเหตุของ
ปญหาสังคมเราอาจจะมองเปรียบเทียบกับการหาสาเหตุของโรคตางๆ ได เชน การหาสาเหตุของโรค
มาลาเรีย ซ่ึงมีผูรูสรุปออกมาหลายอยาง เชน เกิดจากยุงท่ีนําเชื้อมามีแหลงเพาะเชื้อยุงมากหรือ
รัฐบาลไมสามารถจะกําจัดแหลงเหลานี้ สวนในวงการแพทยก็ลงความเห็นวาเกิดจากเชื้อโรค เปนตน 
สาเหตุของโรคตางๆ ท่ีกลาวมาถูกตองดวยกันท้ังนั้นและตางก็มีความสัมพันธตอเนื่องกันเปนลูกโซ
และผลท่ีไดก็คือโรคมาลาเรยีนั่นเอง 

การหาสาเหตุปญหาสังคมก็เชนเดียวกันจะเห็นวามีปญหาหลายอยางท่ีมีสวนสัมพันธกันแต
บางครั้งก็ไมอาจเห็นชัดหรือทราบไดแนนอน ดังนั้น การจะเขาใจถึงปญหาสังคมจะสนใจเฉพาะสาเหตุ
ใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะไมได ตองตรวจสอบสาเหตุในหลายๆ ดาน เพราะอาจมีสาเหตุหลายอยาง
เก่ียวโยงกันจนทําใหเกิดปญหาสังคมข้ึนได การพิจารณาสาเหตุปญหาของสังคม อาจพิจารณาได  
3 ทางดวยกัน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)  2) การเสียระเบียบหรือความไม
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เปนระเบียบในสังคม (Social Disorganization)  และ 3)  บุคลิกภาพ (Personality) หรือพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการเรียนรู ดังรายละเอียด ดังนี้  

1. ลักษณะของปญหาสังคมท่ีสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 
Change) มีดังนี้  การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง  การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรม  การเพ่ิมประชากร  การอพยพ  การเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลย ี การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ยอมกอใหเกิดปญหา และการเปลี่ยนบรรทัดฐานของ
สังคม 

2. ลักษณะของปญหาสังคมท่ีสืบเนื่องมาจากความไมเปนระเบียบของสังคม  คือ 
ความไมเปนระเบียบของสังคม หมายถึง ภาวะท่ีสังคมหรือสถาบันพ้ืนฐานทางสังคม ไมสามารถจะ
ควบคุมสมาชิกของสังคมใหปฏิบัติตามระเบียบ ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาสังคมท่ีสําคัญ 5 ประการ 
กลาวคือ 1)ความลมเหลวของกลุมจารีตประเพณีหรือสถาบันพ้ืนฐาน 2) ผลประโยชนของกลุมชน
ขัดกัน 3) หนาท่ีตามสถานภาพและบทบาทท่ีขัดแยงกัน 4) ความผิดพลาดในการอบรมใหเรียนรู
ระเบียบแผนของสังคม สถาบันหรือหนาท่ี  และ 5) ความขัดแยงระหวางกฎเกณฑกับความมุงหวัง 
กฎเกณฑตางๆ ท่ีสังคมกําหนดไว ใหประชาชนในสังคมปฏิบัติตาม 

3. ลักษณะของปญหาสังคมท่ีสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัด
ของสังคม  คือ พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมเปนพฤติกรรมท่ีสังคมไมยอมรับและ
ไมอาจทนได สังคมเห็นวาเปนความรับผิดชอบของสังคมและมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม เชน  
ผูเสพติดใหโทษ การท่ีคนเรามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เกิดจากปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยทาง
ชี ว วิ ท ย า  (Biological Factor) ป จ จั ย ท า ง จิ ต  (Mental factor) ป จ จั ย ท า งสิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
(Environmental Factor) ปจจัยคานิยมทางสังคม (Social Value) ปจจัยโครงสรางทางสังคม 
(Social Structure Factor) เปนตน 
 

ปญหาประชากรไทยในปจจุบัน 
1. คุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา ไดแกปญหาการไมรูหนังสือ ขาดความรูในการ

ประกอบอาชีพ ปญหาทางการศึกษาของไทยท่ีถือไดวาเปน อุปสรรคขัดขวางตอการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรมากท่ีสุด คือ ปญหาความเสมอภาคทางการศึกษา 

2. การวางงาน การวางงานสงใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน ปญหาอาชญากรรม แหลง
ชุมชนแออัด 

3. การอพยพยายถ่ินของคนในชนบทเขาสูเมืองทําใหเกิดปญหาชุมชนเมือง การอพยพยาย
ถ่ินของคนในชนบทเขาสูเมืองมีสาเหตุจากฝนแลง ผลผลิตราคา ตกตํ่า ฯลฯ สงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ 
ตามมา เชน ชุมชนแออัด การจราจร เปนตน ซึ่งยกเวนปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค 

4. ปญหาดานสุขภาพอนามัย ปญหาดานสุขภาพอนามัยมีสาเหตุมาจากการขาดความรู 
บริการดานอนามัยและสาธารณสุขของรัฐไมเพียงพอ พ้ืนฐานในปญหาดานสาธารณสุขและอนามัย
ของประเทศไทย คือ ความยากจนและขาดการศึกษาของประชาชน 
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การแกไขปญหาประชากร  
ปญหาประชากรเกิดท่ีประชากรตองแกไขท่ีประชากร ดังนั้นการแกไขมีหลากหลายวิธีท้ัง

มาตรการแบบสมัครใจและแบบบังคับทางกฎหมาย  แตถาทุกฝายชวยกันก็สามารถท่ีจะลดปญหา
ประชากรไดมีประสิทธิภาพมากกวา ดังนั้นผู เขียนจึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาประชากร 
ดังตอไปนี้ 

1. การปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ จัดการสุขาภิบาล 
สิ่งแวดลอมเพ่ือลดปญหามลพิษตางๆ เชน อากาศเสีย น้ําเสีย เสียงดัง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

2. เนนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหมากข้ึน ปจจุบันภาครัฐไดมีการสงเสริมสุขภาพมากกวา
แตกอน เชน การสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายเปนประจํา สงเสริมใหประชาชนรูจักเลือกบริโภค
อาหาร และควบคุมในเรื่องของอาหารท่ีเปนพิษภัยตอสุขภาพ เพราะการปองกันนั้นดีกวาการแกไข 
ถาประชาชนรูจักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหดี ก็จะลดความเจ็บปวยและอุบัติภัยตางๆ ได เปนตน 

3. จัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแกผูท่ียากจนหรือผูท่ีดอยโอกาส เปนการเปดโอกาส
ใหผูท่ียากจนหรือดอยโอกาสมีโอกาสเขารับการรักษาพยาบาลกับ สถานพยาบาลของรัฐและของ
เอกชนบางแหงท่ีเขารวมโครงการ 

4. เพ่ิมงบประมาณดานสาธารณสุข โดยเพ่ิมท้ังดานการซ่ือยา เครื่องมือแพทย เวชภัณฑ 
และอุปกรณทางการแพทย การสรางสถานพยาบาลตางๆ และการผลิตบุคลากรทางการแพทย ซ่ึงไดมี
การกําหนดไวในแผนพัฒนาสุขภาพฉบับท่ี 9 วาควรจะมีอัตราสวนของบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากรในชนบทไมเกิน 1 ตอ 6,000 คน เม่ือสิ้นแผน 

5. ตองกระจายบุคลากรทางแพทยใหท่ัวถึง ปจจุบันในตัวเมืองมีอัตราของแพทยมากกวาใน
ชนบท ควรมีการใหแรงจงูใจแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยท่ีทํางานในชนบท เชน คาตอบแทน 
สวัสดิการ เปนตน เพราะแพทยท่ีอยูในชนบทมีโอกาสท่ีจะหารายไดไดนอยกวาแพทยท่ีอยูในตัวเมือง 

6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ตองใหการศึกษาแกประชาชนและ
สงเสริมใหประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ มีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติท่ีดี ในเรื่องนี้ถาทําไดดีก็จะ
ชวยแกไขปญหาสุขภาพไดอยางมาก 

สรุปปญหาประชากรคือปญหาท่ีเก่ียวกับประชากรโดยเฉพาะประชากรท่ีมีจํานวนมากข้ึน
ยอมสงผลกระทบตอวีถีชีวิตความเปนอยูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตประชากรก็
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเพราะประชากรก็อยูในโครงสรางของสังคมนั่นเอง ปญหาท่ีเก่ียวกับ
ประชากรมีหลายอยาง อาทิ คุณภาพการศึกษาตํ่าทําใหประชากรขาดความรูโดยเฉพาะการอาน 
ไมออกเขียนไมได ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญของการศึกษาชาติ  การวางงานของประชากรการอพยพ
ยายถ่ินเนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยางในถ่ินท่ีอยูอาศัยเดิมจําทําใหตองอพยพยายถ่ินไปทํางานท่ีอ่ืน
เพราะปจจัยดานเศรษฐกิจเปนแรงกระตุน  ตลอดจนปญหาดานสุขภาพโรคภัยไขเจ็บของประชากร 
แนวทางแกไขท่ีดีท่ีสุดคือสงเสริมการศึกษาของประชากรอยางจริงจริงเพ่ือจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ พฤติกรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ ตอไป 
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นโยบายประชากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายประชากรคืออะไร  
คําวา “นโยบาย” (Policy) หมายถึง กลุมวัตถุประสงคหรือเปาหมาย (Goal) รวมท้ังวิธีการ 

(Mean) หรือมาตรการท่ีใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น สวนคําวา นโยบายประชากร (Population 
Policy) ในความหมายท่ีกวางท่ีสุด หมายถึง นโยบายใดๆ ท่ีเก่ียวกับสวัสดิการของประชากรในชาติ 
โดย ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 311) ไดกลาววา นโยบายประชากร คือ ถอยแถลงเก่ียวกับวัตถุประสงค
หรือเปาหมายทางประชากร  และ ยังผลตอแนวโนมของประชากรเพ่ือความอยูรอดของประชากรใน
ประเทศ และเพ่ือชวยเหลือในดานสวัสดิการตางๆ แกประชาชน กลาวคือ เปนมาตรการและโครงการ
ท่ีรัฐบาลกําหนดข้ึน เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร ขนาดประชากร การเพ่ิมประชากร 
และการกระจายประชากรในแนวทางท่ีพึงปรารถนา โดยหวังท่ีจะปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยู 
สวัสดิการ และคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชากร (ทัศนีย ทองสวาง, 2544: 140) 

ดังนั้น นโยบายประชากร หมายถึง มาตรการและโครงการท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือยังผลใหบรรลุ
เปาหมายในดานการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร การเพ่ิมของประชากร การกระจายตัวของ
ประชากรและคุณลักษณะของประชากร โดยหวังผลในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะประชากร 
และดานอ่ืนๆ  

สําหรับเปาหมายของนโยบายของประชากร อยูท่ีการปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยู 
สวัสดิการและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงจําเปนตองรวมอยูในนโยบายพัฒนา
ประเทศโดยสวนรวม และจะตองมีความสัมพันธใกลชิดกับนโยบายประชากร เปนผลมาจากการ
พิจารณาองคประกอบท้ัง 4 ดาน ดังตอไปนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีเปนมาในอดีต สภาวะ
ประชากรปจจุบัน รวมถึงสภาวะประชากรท่ีตองใหเกิดข้ึนในอนาคต  2) ปริมาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรท่ีประเทศมีอยู  3) ระดับของวิทยาการ (Technology) ท่ีสังคมนั้นมีอยู  รวมท้ังขีด
ความสามารถในการจดัองคการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ 4) เปาหมาย คือ อุดมการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสงัคมนัน้ๆ 

เนื่องจากปญหาประชากรเปนปญหาสําคัญระดับชาติ และเปนปญหาจากพฤติกรรมของ
ประชากรโดยสวนรวม ดังนั้นการแกไขปญหาประชากรจึงเปนภาวะหนาท่ีของรัฐในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และมาตรการตางๆ และจูงใจใหประชาชนมีการประพฤติปฏิบัติ อันจะมีผลไปสู
การรวมมือกันแกไขปญหาประชากรของชาติใหบรรลุผล 

แนวทางท่ีรัฐบาลไทยไดดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาประชากรของประเทศ ไดกําหนดไวใน
นโยบายและแผนงานดานประชากร ซึ่งรวมอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยปรากฏ
ชัดเจนต้ังแตฉบับท่ี 3 เปนตนมา มีการกําหนดนโยบายดานการวางแผนครอบครัว นโยบายและ
แผนงานประชากรศึกษา การพัฒนาคุณภาพประชากรและการกระจายตัวประชากรอยางไรก็ดีใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 และ 2 ก็ไดมีการระบุถึงเปาหมายและวิธีการในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากรในดานอ่ืนๆ ไวเชนกัน ดังจะเห็นไดจากนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว
ในแตละแผน ดังนี้ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะ 2 (พ.ศ. 2507-2509) 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะท่ี 2 นี้ มิไดระบุเปนนโยบาย

เก่ียวกับประชากรไวโดยตรง แตก็มีโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพของประชากร
โดยเฉพาะในเรื่องการประชาสงเคราะห ซ่ึงรวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการกระจายประชากรไวดวย 
ดังนี้ 

1. โครงการอาคารสงเคราะหผูมีรายไดนอย บริเวณถนนดินแดง 
2. โครงการสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน ท่ีกรุงเทพฯ ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
3. โครงการสงเสริมอาชีพและคุมครองแรงงาน จัดฝกอาชีพและสรางแรงงานฝมือ 
4. โครงการสงเคราะหบคุคลบางประเภท 
5. โครงการสงเคราะหคนชรา คนพิการ และ ทุพพลภาพ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ระบุไวอยางชัดเจนวา เห็นความสําคัญของการพัฒนากําลังคน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการดานกําลังคน โดยมีเปาหมาย
ของการพัฒนากําลังคนท่ีสําคัญ คือ 

1. จัดการใหมีงานทําอยางเพียงพอกับจํานวนประชากรวัยทํางาน 
2. สงเสริมใหประชากรในชนบทมีงานทําอยางเต็มท่ียิ่งข้ึน  
3.  พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพสูง เหมาะสมกับความตองการท่ีเกิดจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในดานการกระจายตัวประชากร ถึงแมวาจะไมเดนชัด แตก็มีนโยบาย “พัฒนาสวน

ภูมิภาคและทองถ่ิน” ซึ่งเปนนโยบายท่ีสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ นั่นคือ การกระจายความเจริญ
ออกไปในทองถ่ินชนบทตางๆ ใหมากท่ีสุด และมีนโยบาย “สงเสริมการมีงานทําในชนบท” เพ่ือไมให
ประชาชนยายออกจากหมูบานในฤดูวางงาน เพ่ือหางานทําในยานชุมชน 

จากการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ชี้ใหเห็นวา 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการมีงานทํา และการเปลี่ยนแปลงในระบบการมีงานทําหลาย
ประการ กิจกรรมท่ีมิใชเกษตรกรรมมีเพ่ิมข้ึน และเห็นวาปญหาสําคัญในการพัฒนา ไดแก การขาด
แคลนกําลังคนประเภทวิชาชีพและวิชาการ กําลังคนระดับกลางประเภทชางฝมือ 

ประชากรท้ังประเทศในปเริ่มแผน (พ.ศ. 2510) มี 33.2 ลานคน จนถึงปสิ้นสุดของ
แผน (พ.ศ. 2514) มีประชากร 39.2 ลานคน โดยเพ่ิมข้ึนปละ 3.3 % ในแผนนี้ยังไมมีนโยบายชะลอ
การเกิด หรือการลดการเพ่ิมประชากรแตอยางใด (นิศารัตน ศิลปเดช, 2540) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 มีนโยบายระบุไวชัดเจนวา 

“... ลดอัตราเพ่ิมประชากร โดยรัฐใหความชวยเหลือในดานการวางแผนครอบครัวแกประชาชนท่ัวไป
ตามความสมัครใจ เพ่ือใหขนาดของครอบครัวสอดคลองกับรายได ซ่ึงจะทําใหฐานะความเปนอยู
รวมท้ังคุณภาพของแรงงานของประเทศดีข้ึน…” 

ดังนั้น รัฐบาลจึงไดจัดใหมีโครงการวางแผนครอบครัวข้ึน โดยรวมกันดําเนินงานท้ัง
หนวยงานของรัฐและเอกชน มีเปาหมายเพ่ือลดอัตราเพ่ิมประชากรจากรอยละ 3.0 ในป 2515 ให
เหลือรอยละ 2.5 ในป 2519 

ในดานการพัฒนาคุณภาพประชากร ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 มีวัตถุประสงคท่ีจะ
เพ่ิมโอกาสใหมีงานทําและยกระดับรายไดของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและคนงานใหสูงข้ึน
ปองกันและแกไขปญหาของสังคมอันเกิดจากการขยายตัวของประชากร และการอพยพเขาสูเมือง 
เพ่ิมการสอนและอบรมดานศาสนาและศีลธรรมจรรยาในโรงเรียน นอกจากนีย้ังสงเสริมการศึกษาของ
ประชากรเปนอยางมาก โดยจัดสรรงบพัฒนาการศึกษาสูงเปนประวัติการณ คือ จัดไวเปนอันดับแรก 
คิดเปนรอยละ 3 2.89 ของงบพัฒนาท้ังหมด 

ในดานการกระจายตัวของประชากร ในแผนนี้ยังมิไดระบุไวเดนชัด แตมีโครงการท่ี
อาจจัดเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานในดานการกระจายตัวของประชากร คือ 

 1. ควบคุมการทํางานของคนตางดาวอยางเปนธรรม 
 2. เรงรัดพัฒนาชนบท และสงเสริมการจางงานในทองถ่ิน และจากการประเมินผล

ปรากฏวา การลดอัตราเพ่ิมประชากร จากรอยละ 3.1 ในป 2514 ใหเหลือ รอยละ 2.6 ในป 2519 
นั้น นับวาไดผลสําเร็จพอสมควร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2515) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 ไดกําหนดใหนโยบายประชากร

เปนวัตถุประสงคหลักของแผน ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ คือ 

“...(3)  เพ่ือลดอัตราเพ่ิมและปรับปรุงคุณภาพของประชากร ตลอดท้ังการเพ่ิมการ
จางงานในประเทศ…” 

กลาวไดวา แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มุงลดอัตราเพ่ิมและปรับปรุงคุณภาพของประชากร
ใหสอดคลองกับความตองการคนในระยะยาว ขณะเดียวกันก็เนนถึงการท่ีจะสงเสริมการสรางงานให
สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของกําลังแรงงานของประเทศอีกดวย 

ในแผนฉบับนี้ กําหนดใหอัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงจากรอยละ 2.6 ในป 
2519 ใหเหลือเพียงรอยละ 2.1 ในป 2524 จํานวนประชากรไทยในปท่ีเริ่มแผน เม่ือ พ.ศ 2519 มีอยู 
43 ลานคน และไดกําหนดวา จะใหเพ่ิมเปน 48 ลานคน ในปลายป 2524 ในอัตราเพ่ิมเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 2.3 ตอป ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ สงเสริมการ
กระจายรายไดใหเปนธรรมยิ่งข้ึน โดยมุงพัฒนาภูมิภาคและทองถ่ินชนบท โดยเฉพาะไดมุงเนนกลุม
ประชากรท่ียากจนเปนหลัก แผนการพัฒนาการศึกษาของประชาชน โดย ไดจัดสรรงบประมาณ
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พัฒนาการศึกษา ถึงรอยละ 37.8 ของงบพัฒนาท้ังหมด ในดานการกระจายประชากร มีนโยบาย
พัฒนาเมืองหลักข้ึนในสวนภูมิภาคเพ่ือสกัดก้ันการอพยพของประชากรเขามาอยูในกรุงเทพฯ และ
ชะลอการขยายตัวของกรุงเทพมหานครใหอยูในขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความแออัด 

นอกจากนั้น ยังเนนการกระจายการลงทุนดานการบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐไปสู
ทองถ่ินชนบทและพ้ืนท่ี ท่ีลาหลังในภาคตางๆเพ่ือยกระดับการครองชีพให ดี ข้ึน (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2520) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี  5 ได กําหนดเปน “แผน

ประชากร”ข้ึนไวอยางชัดเจน ไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานวางแผนประชากร
โดยเฉพาะข้ึน เพ่ือวางนโยบายและแผนงานเก่ียวกับประชากร 

จากการประเมินผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ผมวา ภาวะการเจริญ
พันธุของประชากรไทยลดลงอยางรวดเร็ว และคาดวาจะสามารถลดอัตราเพ่ิมไดตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว สวนดานการกระจายการยายถ่ิน รายการพัฒนาคุณภาพของประชากรยังไมไดผลเทาท่ีควร 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ไดกําหนดนโยบายเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานไว
ดังนี้ 

1. ลดอัตราเพ่ิมประชากรลง ใหเหลือประมาณรอยละ 1.5 ในปลายปสุดทายของ
แผน (พ.ศ 2529) ซึ่งคาดวาจะมีประชากรเพ่ิมข้ึนเปน 52.1 ลานคน 

2. การพัฒนาการกระจายตัวประชากร และการตั้งถ่ินฐาน กําหนดไววา 
2.1 ใหกระจายประชากรท้ังในเมืองและชนบทสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ

โอกาสการมีงานทํา และความม่ันคงของประเทศ 

2.2 ใหการกระจายประชากรในเมืองสอดคลองกับนโยบายพัฒนาเมือง และ
ใหเกิดความสมดุลกับระบบนิเวศ 

2.3 สงเสริมการกระจายประชากร ใหมีรูปแบบท่ีจะชวยเรงรัดพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองทองถ่ิน 

3. การพัฒนาคุณภาพประชากร กําหนดไว ดังนี้ 
3.1 พัฒนาคุณภาพในการดํารงชีวิตใหประชากรคิดเปน ทําเปน แกปญหา

เปน มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม ฯลฯ เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของประเทศ 

3.2 พัฒนาคุณภาพทางรางกาย ใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 
3.3 พัฒนาคุณภาพทางจิตใจ ใหมีสุขภาพจิตใจท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เม่ือกลาวโดยสรุปเก่ียวกับนโยบายประชากรของประเทศ ต้ังแตอดีตจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 จะเห็นลักษณะสําคัญดังนี้ คือในอดีตไมปรากฏ
ชัดเจนในรูปของนโยบาย แตมีการปฏิบัติในเชิงนโยบายอยู นโยบายคอยๆ เริ่มปรากฏชัดข้ึนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 (2504 - 2509) แตเนนในดานคุณภาพประชากร สวนนโยบายดานการลด
อัตราเพ่ิมปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 (2515 - 2519) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 เปนแผนท่ีมี
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นโยบายประชากรชัดเจนท่ีสุด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2525) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) 
นโยบายและเปาหมายประชากรแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 ประกอบดวยนโยบาย

ประชากร 3 ดานคือ 1) การลดอัตราเพ่ิมประชากร 2) การพัฒนาคุณภาพประชากร และ  
3) การกระจายตัวประชากรและการตั้งถ่ินฐานมนุษย 

1. การลดอัตราเพ่ิมประชากร 
นโยบายดานนี้ประกอบดวยมาตรการหลายดานดวยกัน คือ การสงเสริมการ

วางแผนครอบครัว การสงเสริมประชากรศึกษา การปรับปรุงกฎหมาย และการใหสิ่งจูงใจซ่ึงมาตรการ
เหลานี้สวนใหญจะมีหนวยงานหลักรับผิดชอบ ประเมินผล และติดตามความกาวหนาอยูแลว
นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผูประสานงานรวม
รับผิดชอบอยูดวย สวนเปาหมายดานอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพ่ิม และอัตราเจริญพันธุนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเปนศูนยรวมในการดําเนินการ
ประเมินผล โดยมีแนวทางการดําเนินการใน 3 วิธีดังตอไปนี้ 

1.1 ใชวิธีการสํารวจ 2 ครั้ง เพ่ือหาระดับอัตราเกิด อัตราการตาย และอัตรา
การเจริญพันธุ รวมตลอดจนลักษณะทางประชากรอ่ืนๆท่ีจําเปน การสํารวจครั้งแรกจะทําในป 2532 
และครั้งท่ี 2 จะทําในป 2534 โดยใหทราบผลเบื้องตนภายในปท่ีทําการสํารวจ และมอบหมายให
สํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูรับผิดชอบในการสํารวจท้ัง 2 ครั้ง โดยประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการวางแผน ประสานงาน และแนะนํา
วิธีการประเมินผลเปาหมายนโยบายดังกลาว และรายงานใหคณะอนุกรรมการนโยบายและแผน
ประชากรทราบผล 

1.2 ใชสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 ประกอบการประเมินผลดาน
อัตราเกิดอัตราตาย และอัตราเพ่ิมประชากรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 รวมท้ังใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การเตรียมแผนประชากรในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 7 ตอไปดวย 

1.3 ปรับปรุงขอมูลจํานวนเกิดและตายจากระบบจดทะเบียน ใหมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึนโดยสงเสริมใหดําเนินการดังตอไปนี้ คือ 

1.3.1 รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการแจงเกิด ตาย 
และการยายถ่ิน เพ่ือใหสามารถใชสถิติจํานวนเกิด ตาย และยายถ่ินจากระบบจดทะเบียนในการ
ประเมินผลดังกลาวในระยะยาวไดอยางถูกตองมากยิ่งข้ึน 

1.3.2 ปรับปรุงระบบการรวบรวมและรายงานสถิติการแจงเกิดและ
ตาย ระหวางสํานักทะเบียนระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และสวนกลาง ใหมีความสมบูรณถูกตองและ
ครบถวนมากยิ่งข้ึน ในแตละข้ันตอนการรวบรวมสูติบัตรและมรณบัตร 

1.3.3 ฝกอบรมเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนอําเภอ และสํานักทะเบียน
จังหวัด ใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของสถิติการเกิดและตาย 

2. การพัฒนาคุณภาพประชากร 
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 การพัฒนาคุณภาพประชากร ประกอบดวยการดําเนินงานหลายดานดวยกัน เชน 
การพัฒนาการศึกษาและฝกอบรม การสงเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาแรงงาน
เปนตน กิจกรรมเหลานี้สวนใหญจะใหหนวยงานหลักในการดําเนินกิจกรรมแตละดานรับผิดชอบ
ประเมินผล และติดตามความกาวหนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยประสานงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รายละเอียดการประเมินอยูในแผนงานแตละดาน
ของแผนพัฒนาสังคมและวฒันธรรม) 

3. การกระจายตัวประชากรและตั้งถ่ินฐานมนุษย 
 นโยบายดานนี้ประกอบดวยมาตรการการพัฒนาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เมืองหลัก 

พ้ืนท่ีเฉพาะและชุมชนชนบท ซ่ึงจะถูกนําไปผนวกเขากับแผนพัฒนาและพ้ืนท่ีเฉพาะตอไป 
คณะอนุกรรมการกระจายตัวประชากรและตั้งถ่ินฐานมนุษย ของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ี
กําหนดไว เพ่ือใหการกระจายตัวประชากรเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละพ้ืนท่ีจึงให
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาวรับผิดชอบในการประเมินผลรวมของนโยบายดานนี้ โดยประสานงาน
และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดทราบผล 
(รายละเอียดการประเมินอยูในแผนพัฒนาชนบท แผนพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเฉพาะและแผนพัฒนา
อ่ืนๆ) (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2530) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
นโยบายและเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิต ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 มีดังนี้ 
1. ลดอัตราการเพ่ิมของประชากร ใหเหลือรอยละ 1.2 หรือประชากรในปสุดทาย

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 จะมีจํานวน 61 ลานคน 
2. ขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 6 ป เปน 9 ป โดยมีเปาหมายใหอัตราการเรียน

ตอจากชั้นประถมปท่ี 6 เขาสูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ิมข้ึนจากอัตราปจจุบัน รอยละ 46.2 เปน 
ไมต่ํากวารอยละ 73 ของผูจบชั้นประถมศึกษา 

3. พัฒนาคุณภาพของประชากรดวยการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต ท้ังในระบบ
และนอกระบบโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถปรับตนเองไดทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมในดานเศรษฐกิจและสังคม และใหมีสวนรวมในการสนับสนุน ตลอดจนไดรับประโยชนจาก
ผลการพัฒนาอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

4. ขยายการมีงานทําใหเพ่ิมข้ึน 2.8 ลานคน ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 โดย
เพ่ิมจํานวนการมีงานทําสวนรวม จํานวน 32.02 ลานคน ในป 2534 เปนจํานวนประมาณ 34.85 
ลานคน ในป 2539 (ภาคเกษตรกรรม จาํนวน 20.2 ลานคน นอกภาคเกษตรกรรม 14.65 ลานคน) 

5. เสริมสรางโอกาสใหกลุมท่ีดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ ใหมีความม่ันคงในการทํางาน
และไดรับคาจางท่ีเปนธรรม 

6. ยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนใหดีข้ึนโดยถวนหนาในชวงทศวรรษหนา
ดวยกระบวนการปองกันโรคและการรูจักรักษาพยาบาลเบื้องตนดวยตนเอง โดยลดอัตราการตายของ
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ทารกจาก 29 ตอ 1000 คน ของการเกิดมีชีพใหเหลือ 23 ตอ 1000 คน ของการเกิดมีชีพพรอมทําให
ประชาชนไดรับการบริโภคอาหารดี มีคุณคา ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

7. เนนการพัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณธรรม มีความสามารถ และพลานามัยสมบูรณ
เพ่ือเสริมการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาและสามารถธํารงไวซ่ึงเอกลักษณและคานิยมอันดีงามของ
ชาติ 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและพิทักษ
คุมครองผูบริโภคใหประชาชนท้ังในชนบทและในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสงบสุข 

นอกจากนี้  ได กําหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาสท้ังในชนบทและในเมืองไวดังนี้ 

“ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท มุงกระจายอํานาจการบริหารงาน
พัฒนา ไปสูสวนภูมิภาคและทองถ่ิน โดยจัดใหมีงบประมาณสนับสนุนจังหวัด เพ่ือใชในการพัฒนาตาม
ความตองการของทองถ่ิน ในการยกระดับรายได ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของคนยากจนใน
ชนบท ขณะเดียวกันวางมาตรการเพ่ือสนับสนุนบทบาทขององคกรของประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน และภาคธุรกิจเอกชนเขามารวมในกระบวนการพัฒนาชนบทอยางมีประสิทธิภาพ” 

และ “ พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนในเมือง โดยเฉพาะกลุม
ผูดอยโอกาสท่ีชวยตนเองไมได กลุมแรงงานรับจางรายไดนอย และกลุมผูประกอบอาชีพสวนตัวขนาด
เล็กในชุมชนแออัด โดยเนนการเพ่ิมรายได การจัดหาและปรับปรุงท่ีอยูอาศัย การใหไดรับสวัสดิการ
และบริการสังคมพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2535) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
การวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศเพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีพึงปรารถนาในอนาคต

กลาวคือ เปนสังคมท่ีมีความสงบ สังคมท่ีคนมีความสุข เปนสังคมท่ีมีสมรรถภาพ มีความยุติธรรม 
มีความเมตตากรุณา เคารพในสิทธิมนุษยชน มีครอบครัวอบอุน มีชุมชนท่ีแข็งแรง และมีหลักธรรม
ของศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิตของคนในสังคม ในภาวะท่ีโลกปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน อันเปนผลมาจากความกาวหนาดานสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยผลักดันท่ีสําคัญใหโลกอยูในภาวะไร
พรมแดน ประชาชนไทยในอนาคตในฐานะเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจะตองมีสวนรวมในการ
กําหนดวิถีชีวิตของตนเองมากข้ึน และสามารถปรับตัวเองใหสอดคลองกับกระแสความตองการและ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมวันลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืนและเก้ือกูลกัน 

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีการประเมินผล
การพัฒนาประเทศในชวงท่ีผานมา พบวา ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการเรงรัดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตเพ่ือสงออก 
โดยอาศัยความไดเปรียบดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยมาใชขยายฐานการผลิตเพ่ือ
สรางรายไดและการมีงานทํา ซ่ึงก็มีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในชวงเวลานั้น อยางไรก็
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ตามการเจริญเติบโตและรุดหนาทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและความเจริญทางวัตถุท่ีมากข้ึน 
มิไดหมายความวา คนไทยและสังคมไทยจะมีความสมบูรณพูลสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง 
วัฒ นธรรมและวิ ถีชี วิต ท่ี ดี งามเรียบงาย เริ่ม เปลี่ ยน ไปพรอมๆ  กับความ เสื่ อม โทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความไมม่ันคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้น ยุทธวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีจะทําใหระบบเศรษฐกิจอยูรอดและเกิดความม่ันคงของประเทศไทยในอนาคต นั่นคือ  
การกําหนดแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการทรรศนใหม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 โดยใชยุทธศาสตร “การพัฒนาคน” ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2540) 

1. การพัฒนาศักยภาพของคน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาคุณภาพคน รวมท้ัง
ผูดอยโอกาสใหไดรับการพัฒนาใหมีสุขภาพและจิตใจท่ีดี พรอมท้ังมีสติปญญา กระบวนการเรียนรู
และทักษะท่ีสามารถรับผิดชอบตนเองและเขารวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
สภาพแวดลอมของตัวคน เชน ครอบครัว ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม การสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน ระบบความม่ันคงทางสังคม ใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน 
ครอบครัว และชมุชน 

3. การเสริมสรางศักยภาพของการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึง ประกอบดวยแนวทางการกระจายโอกาสและความเจริญ ดวย
การพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาค การพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาและกระจายการพัฒนา ดวยการ
เพ่ิมศักยภาพขององคกรชุมชน การสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและขยายเครือขายการเรียนรูของ
ชุมชน การเสริมสรางโอกาสการพัฒนาเพ่ือสรางอาชีพและการมีงานทํา ดวยการสงเสริมบทบาทของ
ภาคธุรกิจเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคม 
การแกไขปญหาและรักษาสภาพแวดลอมเมือง การบริหารจัดการงานพัฒนาในลักษณะพหุภาคี ท้ังใน
งานพัฒนาท่ัวไปและในระดับพ้ืนท่ี 

4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคน และคุณภาพชีวิต
ประกอบดวยแนวทางการเสริมสรางระบบเศรษฐกิจใหเขมแข็งและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพการ
ปรับโครงสรางการผลิตใหเขมแข็งเพ่ือใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทย การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพ่ือฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ชุมชน และบริการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ืออนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณ มีความสมดุลตอระบบนิเวศวิทยา 
รวมท้ังการดูแลสภาวะแวดลอมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเปนฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว การจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการใช
ประโยชนและครอบคลุมดูแลอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรอยางเปนธรรม เปนประโยชนตอ
สังคมและชุมชนอยางแทจรงิ รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือปองกันบรรเทาภัยอันเกิดจากธรรมชาติ 
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6. การพัฒนาประชารัฐ การพัฒนาใหภาครัฐมีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการ
เสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะของคน ทําใหคนในสังคมเปนพันธมิตรกับเจาหนาท่ีของรัฐ และมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวยแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางหลักนิติธรรมในการ
บริหารรัฐกิจ การแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนของสังคม
มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐ เพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐดวยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ ตลอดจนการสรางความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจ 
โดยสรางความรูความเขาใจในนโยบายสาธารณะและการกําหนดระเบียบวาระแหงชาติ 

7. การบริหารจัดการเพ่ือใหมีการนําแผนพัฒนาฯ ไปดําเนินการใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติประกอบดวยแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติดวยระบบการจัดการในระดับพ้ืนท่ีตาม
ภารกิจของหนวยงานราชการและการมีสวนรวมจากทุกฝายในสังคม การพัฒนากลไกของรัฐในการ
ปฏิบัติงาน การปรับบทบาทการมีสวนรวมของภาคีเพ่ือการพัฒนา การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
หนวยงานกลางในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะกลไกนอกภาครัฐ การติดตาม
และประเมินผลโดยมีการจัดทําดัชนีชี้วัดผลของการพัฒนาแบบองครวม 

โดยสรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 เนนความสําคัญของการ
พัฒนา “คน” หรือ “ประชากรมนุษย” และพยายามพัฒนาองคประกอบทุกๆ ดานเพ่ือใหการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมอยางเปนผล 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ 2545-2549) 
เนื่องจากแผนพัฒนาฯ นี้มีนโยบายในการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุใหคงท่ีในระดับ

ทดแทน (TFR = 2.1) สืบเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 มีอัตราการเจริญพันธุท่ีเหมาะหรือคนไทยมี
ขนาดครอบครัวท่ีเหมาะสม ในแผนนี้จึงเปนการพัฒนาคุณภาพคนโดยไดใชแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ มุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของ
ประเทศให เกิด “การพัฒนาท่ีย่ังยืนและความเปนอยูดี มี สุขของคนไทย” เพ่ือให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาท่ีดีในสังคมไทยบนพ้ืนฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของ
ความเปนไทย จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงค โดยมุงพัฒนาสู “สังคมท่ีเข็มแข็งและมี
คุณภาพ” ใน 3 ดาน คือ  

1. สังคมคุณภาพ ท่ียึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางทุกคนใหเปนคนดี
พรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พ่ึงตนเองได มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี อยูในสภาพแวดลอมท่ีดี รวมท้ังระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ มีความเข็มแข็งและแขงขันได 
ไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังสิ่งแวดลอม  

2. สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ท่ีเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปน
ทําเปน มีเหตุผลสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต สั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดอยางเหมาะสม  
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3. สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน ท่ีดํารงไว ซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของ
เอกลักษณสังคมไทยท่ีพ่ึงพาเก้ือกูล มีความเอ้ืออาทร มีสถาบันครอบครัวท่ีเข็มแข็ง ตลอดจนเครือขาย
ชุมชนท่ัวประเทศ 
 

วัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  
1. เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน  
2. เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเข็มแข็ง ยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเองไดอยาง

รูเทาทันโลก  
3. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในสังคมไทยทุกระดับ  
4. เพ่ือแกปญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการ

พ่ึงตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ 2550 - 2554) 
ในแผนนี้ยังมีรัฐยังคงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสืบเนื่องจาก

ประชากรยังอยูในชวงท่ีตองรักษาระดับอัตราเจริญพันธุใหคงท่ีในระดับทดแทน (TFR = 2.1) โดยแผน
นี้ ได มุงพัฒนาสู  สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)  คนไทยมี
คุณธรรม นําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชน เขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ  และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน อยูภายใต
ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จึงไดกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องท่ีขับเคลื่อน 

ดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพ
อยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนนําไปสูการพ่ึงตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

3. เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพ่ิมคุณคา (Value Creation) ของสินคา
และบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต
เพ่ือทําใหมูลคาการผลิตสูงข้ึน 

4. เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาค
การเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
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5. เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสู
ประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 

6. เพ่ือเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนา
ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในรุนปจจุบันและอนาคต รวมท้ังสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 

7. เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ควบคู กับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

3.2 เปาหมาย 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดังนี้ 
1. เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังทาง

รางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพ่ิมจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลัง
แรงงานระดับกลางท่ีมีคุณภาพเพ่ิมเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานท้ังหมด โดยรายไดเฉลี่ยของ
แรงงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5 และเพ่ิมสัดสวนนักวิจัยเปน 10 คน ตอประชากร 10,000 คน พรอมท้ัง
กําหนดใหอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงข้ึนเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตราเพ่ิมของการเจ็บปวยดวย
โรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมอง
และนําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพรอยละ 10 

2. เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชน
มีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรร
งบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โดยลดคดีอาชญากรรมลงรอยละ 10 และขยายโอกาส
การเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอย
ละ 4 ภายในป 2554 

3. เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและ
ยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 75
ภายในป 2554 ผลิตภาพการผลิตรวมเพ่ิมข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป อัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอย
ละ 4 ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการ
ใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1 : 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สัดสวนรายไดของกลุมท่ีมีรายไดสูง
รอยละ 20 ระดับบนตอรายไดของกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 20 ระดับลาง ไมเกินรอยละ 10 ภายใน
ป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
เปนรอยละ 40 ภายในป 2554 
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4. เปาหมายการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความ
อุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพ้ืนท่ีปาไมไวไมนอยกวารอย
ละ 33 และตองเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพ้ืนท่ีประเทศ รักษาความอุดมสมบูรณ
ของระบบนิเวศนในเขตพ้ืนท่ีชายฝงและพ้ืนท่ีชีวมวล รักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไม
นอยกวา 31 ลานไร และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพของแหลงน้ําอยูในเกณฑต้ังแตระดับพอใช
ข้ึนไปมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละออง
ขนาด เล็ก  (PM10) ต อ งมี ค า เฉลี่ ย  24  ชั่ ว โมงไม เกิน  120 มก ./ลบ .ม . อัตราการปล อย 
กาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ 5 จากป 2545 คือไมเกิน 3.5 ตัน/คน/ป ควบคุม
อัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./คน/วัน และจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนใหได 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ 2555 - 2559) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก็ยังคงไวซ่ึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเหมือนเดิมแตอัตราการเจริญพันธุมีการลดลงจึงมีการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวา
ระดับท่ีเปนอยูปจจุบัน (TFR = 1.6) โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดยึกหลัก “คนคือศูนยกลางการ
พัฒนา” โดยใชหลักเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้  

1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับ
การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัว
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

4. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

5. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคู
สมรสท่ีมีความพรอมใหมีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหตํ่ากวาระดับท่ีเปนอยู
ปจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและสงเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

6. การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง 
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัย พืชผลการเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย 
ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และ
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แรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสู อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไก
สนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ เกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและ อาหารท่ีมีตนทุนตํ่าท่ีเปนผลมาจากขอตกลงการเปด
การคาเสรี 

7. การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน สงเสริมให
เกษตรกรทํา การเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ 2560 - 2564) 
นโยบายและเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิต

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีดังนี้ 

1. วางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน 
เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน การเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี 
ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

3. รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

4. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ี
มีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 
10 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) 

 
  สรุปวิวัฒนาการของนโยบายประชากรในประเทศไทย 
 นโยบายประชากรของไทยระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนถึงปจจุบัน สามารถแบงได
เปน 3 ชวงท่ีชัดเจน ดังนี้  
  1.ชวงของนโยบายสนันสนุนการเกิด (อยูระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1) เนื่องจากในยุคนั้นรัฐมีนโยบายการเรงรัดการพัฒนาประเทศดาน
เศรษฐกิจ โดยเนนลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Facilities) อันไดแกการเรงรัดสราง
เข่ือนเพ่ือระบบชลประทาน พลังงาน ถนน ทางรถไฟและการคมนาคมอ่ืนๆ รวมท้ังโครงการบริการ
ตางๆ (Services Project) เชน โครงการวิจัยทดลองดานเกษตร อุตสาหกรรม และโครงการพัฒนา
การศึกษาสาธารณสุข มุงยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนดานรายได ปรับปรุงบริหารงานทุก
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ดานใหมีประสิทธิภาพ  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนฯ ฉบับท่ี 1 เศรษฐกิจของประเทศ
ข้ึนอยูกับภาคเกษตร เชน ขาว ยางพารา ไมสัก แรดีบุก  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 8 เปอเซ็นต 
และมีการดําเนินโครงการสรางเข่ือนเจาพระยา และกอสรางเข่ือนภูมิพลดวยเหตุนี้จึงสงผลใหอัตรา
การเพ่ิมประชากรสูงข้ึนประมาณรอยละ 3 ตอป  
 ท้ังนี้รัฐบาลไทยมีนโยบายท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนสําหรับแตละชวงเวลาดังกลาว  
ซึ่งอาจกลาวไดวานโยบายประชากรครั้งแรกในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซ่ึงดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีของไทยในชวงป 2481-2487 และชวงป 2491-2500 นโยบายการสรางชาติของจอม
พล ป.พิบูลสงคราม เชื่อวาการจะสรางใหประเทศชาติใหเขมแข็งได ประเทศไทยจะตองมีประชากร
จํานวนมาก รัฐจึงไดมีนโยบายสนับสนุนใหผูหญิงมีสุขภาพดี โดยมองวาผูญิงท่ีมีสุขภาพดีจะ
สามารถใหกําเนิดเด็กท่ีมีสุขภาพดีไดแนวทางในการดําเนินงานตางๆ ท่ีสนับสนุนนโยบายนี้ มี
ดังตอไปนี้ (United Nations Population Fund, 2554: 121-123) 
  1. มีการจัดต้ังโรงเรียนทางผดุงครรภในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพ่ือปรับปรุง
อนามัยแมและเด็กในป 2482 โดยผูหญิงอายุ 19-30 ป ท่ีจบประถมศึกษาปท่ี 4 สามารถเขารับการ
อบรม หลักสูตร 1 ป โดยภาครัฐเปนผูใหทุน 
  2. มีการจัดต้ังกระทรวงสาธารณสุขข้ึน ในป พ.ศ. 2485 โดยเปนการรวมกิจการ
ทางการแพทยและการสาธารณะสุขท่ีเคยกระจัดกระจายตามหนวยงานตางๆ ไวดวยกัน ซ่ึงงาน
อนามัยแมและเด็กถูกรวมไวเปนสวนหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข 
  3. ไดแทรกแซงการแตงงานของประชาชน โดยภาครัฐไดประกาศวฒันธรรมสามี
ภรรยา เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของครอบครัวท่ีจะสงผลตอความเขมแข็งของชาติ ท้ังนี้รัฐได
สงเสริมหนุมโสดแตงงานสรางครอบครัว และขอใหฝายหญิงเรียกสินสอดในการแตงงานแตนอย 
  4. จัดต้ังองคกรสงเสริมการสมรสข้ึนภายใตกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหนาท่ีให
คําแนะนําแกชายหญิงในการตรวจรางกายกอนการสมรส  รับบทบาทเปนผูจัดหาคูใหประชาชน โดย
ภาครัฐจัดตั้งสํานักงานสื่อสมรส 
  5. ออกพระราชบัญญัติภาษีคนโสดป 2487 โดยจัดเก็บภาษีกับหนุมโสดท่ีอายุ
ต้ังแต 25 ปข้ึนไป ภาษีนี้อยูนอกเหนือจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยชายโสดตองเสียเพ่ิมอีกรอย
ละ 10 ของภาษีเงินได 
  6. แนะนําใหประชาชนเลือกคูสมรสท่ีมีสุขภาพแข็งแรง คนท่ีเปนโรคทาง
พันธุกรรมจึงไมไดรับการสนันสนุนใหแตงงานรัฐไดพยายามตรากฏหมายเพ่ือบังคับใหคูสมรสตรวจ
รางกาย และไดรับใบอนุญาตจากเจาหนาท่ีกอนสมรส 
  7. รัฐไดออกมาตรการจูงใจตางๆ แกคูสมรสใหม เชน คูสมรสใหมสามารถกูเงิน
เกินเงินฝากไดรอยละ 50  ลูกคนแรกของคูสมรสทุกคูจะไดรับการศึกษาฟรี หากรัฐประกอบพิธีสมรส
ให  คูสมรสใหมสามารถดูหนังฟรีไดท่ีโรงหนังเครือสหซีนีมาเปนเวลา 30 วัน นับต้ังแตวันท่ีจด
ทะเบียนสมรส  หญิงมีครรภสามารถข้ึนรถโดยสารสาธารณะฟรี มีการหามการคุมกําเนิด ยกเวนแต
ไดรับการอนุญาตจากแพทยเทานั้น  ใหคําแนะนําถึงอายุท่ีเหมาะสมสําหรับการสมรส สําหรับผูชาย
ควรมีอายุ 20-30 ป สําหรับผูหญิงควรมีอายุ 18-25  ป และมีการจดัทําคูมือสมรสในป 2486 
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ผลกระทบของนโยบายเหลานี้ยากท่ีจะประเมินได อยางไรก็ตาม ประชากรไทยไดเพ่ิมข้ึนจาก 
21 ลานคน ไปเปน 28 ลานคนในชวง 10 ป ระหวางป 2493 และ 2503 ดวยอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 3.4 ตอป ซ่ึงนี่คือการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วท่ีสุดในประวัติศาสตรไทย ปจจัยหลักท่ีทําให
ประชากรเพ่ิมข้ึนมากนั้นมาจากอัตราการตายของไทยท่ีลดลงอยางเห็นไดชัดแตไมอาจปฏิเสธไดวา
นโยบายสนันสนุนการเกิดไดมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของประชากร 

 2. ชวงของนโยบายควบคุมการเกิด (อยูระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับ 2-8) สืบเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 รัฐไดสงเสริมนโยบายการเพ่ิมจํานวนประชากรจํานวน
มากเพ่ือเรงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีไมคงท่ี ซ่ึงถูกเรียกวายุค “Baby Boom” กลาวคือชวงท่ีมี
อัตราการเกิดประชากรท่ีสูงข้ึนและสงผลใหวัยแรงงานเพ่ิมข้ึนดวยเชนกันและยังเปนนโยบายตอเนื่อง
ในการเพ่ิมอัตราประชากรเรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 แตปญหาท่ีตามมาคือการวางงานของ
แรงงานและประชากรมีจํานวนมากเกินไป อยางไรก็ตามถึงแมวารัฐจะมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมจํานวน
ประชากรในขณะเดียวกันอัตราการตายท่ีก็ลดลงเชนกัน เนื่องจากความเจริญของทางการแพทยท่ีเขา
มาพรอมกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหรัฐปรับนโยบายดานประชากรเปนการลดเปาหมาย
ในการเพ่ิมอัตราประชากรลงไปจนถึงการหยุดชะลอการเพ่ิมประชากรลงในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 
และมีการวางแผนครอบครัวอีกท้ังการคุมกําเนิดประชากรและการใหความสําคัญดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ดังตารางท่ี 8.4 
 

ตารางท่ี 8.4 การตั้งเปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

เปาหมาย 
อัตราเพิ่ม
ประชากร 

(%) 

อัตราเจริญพันธุรวม 
(Tatal Fatility Rate – TFR) 

ฉบับท่ี 3 (2515-2519) 2.5  
ฉบับท่ี 4 (2520-2524) 2.1 
ฉบับท่ี 5 (2525-2529) 1.5 
ฉบับท่ี 6 (2530-2534)  1.3 
ฉบับท่ี 7 (2535-2539) 1.2 
ฉบับท่ี 8  (2540-2544) - คนไทยมีขนาดครอบครัวท่ีเหมาะสม 

ฉบับท่ี 9 (2545-2549) - รักษาระดับอัตราเจรญิพันธุใหคงท่ีในระดับทดแทน (TFR = 2.1) 

ฉบับท่ี 10 (2550-2554) - รักษาระดับอัตราเจรญิพันธุใหคงท่ีในระดับทดแทน (TFR = 2.1) 

ฉบับท่ี 11 (2555-2559) - รักษาระดับอัตราเจรญิพันธุไมใหต่าํกวาระดบัท่ีเปนอยูปจจุบัน (TFR = 1.6) 

ท่ีมา: กองสถิติพยากรณชีพ กระทรวงสาธารณสุข, สถิติสาธารณสุข; สถาบันวิจยัประชากรและสังคม, 
2559 
  3. ชวงของการรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 9 จนถึงปจจุบัน) ไดตั้งเปาหมายวา “ใหรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ ใหคงท่ีในระดับทดแทน” 
โดยใชอัตราเจริญพันธุรวมเปนเปาหมายเชนกัน โดยกําหนดใหรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมให ต่ํา
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กวาระดับท่ีเปนอยูปจจุบัน ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2569) ท่ีมี
นโยบายวา “รัฐบาลสนับสนุนและสงเสริมการเกิดเพ่ิมข้ึนดวยความสมัครใจ เพ่ือเพียงพอสําหรับ 
ทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจ และมีความพรอมในทุกดาน 
นําไปสู การคลอดท่ีปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พรอมท่ีจะเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ” 
แตการจะทําใหอัตราเจริญพันธุรวมคงอยูไมต่ํากวา 1.6 เม่ือคํานวณเปนจํานวนเกิดแลว ประเทศไทย 
จะตองมีเด็กเกิดไมต่ํากวาประมาณ 705,000 ราย และเปาหมายท่ีจะใหมีเด็กเกิดในประเทศไมนอย
กวา ปละ 700,000 คนเปนเรื่องท่ีทาทาย ท้ังนี้เพราะผูหญิงไทยรุนเกิดลานท่ีเกิดในป พ.ศ. 2506-
2526 และปจจุบัน ในป 2560 มีอายุ 34-54 ป ไดเคลื่อนตัวออกจากชวงวัยเจริญพันธุสูงสุด หรือเปน
ชวงท่ีสตรีใหกําเนิดบุตร มากท่ีสุดท่ีอยูในชวงอายุ 25-29 ปไปแลว 
  อยางไรก็ตาม หากลองคาดประมาณดูวา ในอนาคตอีก 10 ปขางหนา ในป 2570 อัตรา
เจริญพันธุรวม ของประชากรไทยจะเปนเชนไร เม่ือสมมติใหจํานวนเกิดในป 2570 เทากับ 704,058 
ราย และมีแบบแผน การเกิดรายอายุของสตรีเชนเดียวกับในป 2559 พบวา เม่ือสมมติ ใหการเกิดลด
จํานวนลงเหลือ 650,000 ราย โดยแบบแผนการเกิดรายอายุของสตรีเทากับป 2559 
  
ตารางท่ี 8.5 การคาดประมาณอัตราเจริญพันธุรวมในป พ.ศ. 2570 
 

 
ท่ีมา: กองสถิติพยากรณชีพ กระทรวงสาธารณสุข, สถิติสาธารณสุข; สถาบนัวจิัยประชากรและสงัคม,   
2559. 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 

  ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญในแงความผาสุกของมนุษย ซ่ึง คุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีเก่ียวกับ
สวัสดิการมนุษยและความสขุ (Oliver et al, 1996; The Pursuit of Happiness, 2009) พัฒนาการ
ทางดานแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิต มีความเปนมาอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. 2493-
2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว (1954) ได พัฒนาทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เปนทฤษฎีการจูงใจท่ีนักการจัดการ ใหความสนใจ 
เนื่องจากเปนการศึกษาความตองการของพนักงาน โดยนํามาเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานมีความต้ังใจทํา 
งานอยางเต็มท่ี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการและสวนหนึ่งเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของพนักงานเชนกัน เนื่องจากมนุษยยอมมีความตองการและเม่ือความตองการยังไมไดรับการ
ตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด นําไปสูการกระตุนใหเกิดแรงขับเคลื่อน เพ่ือหาวิธีการหรือพฤติกรรม
ท่ีนําไปสูสิ่งท่ีตนเองตองการเพ่ือลดความตึงเครียดนั้น 

UNESCO (1993) ไดนิยามคุณภาพชีวิตหมายถึง ระดับความเปนอยูท่ีดีของสังคมและระดับ
ความพึงพอใจในความตองการสวนหนึ่งของมนุษยดังนั้นคุณภาพชีวิตจึงเปนระดับของการมีชีวิตท่ีดีมี
ความสุขความพึงพอใจในชีวิตและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูในการดําเนินชีวิตของ
ปจเจกบคุคลในสังคม 

WHO (1998) ใหความหมายวาคุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูหรือความเขาใจของปจเจก
บุคคลท่ีมีตอสถานภาพชีวิตของตนเองตามบริบทของวัฒนธรรมและคานิยมท่ีใชชีวิตอยูและสัมพันธ
กับเปาประสงคความคาดหวังมาตรฐานและความกังวลสนใจท่ีมีตอสิ่งตางๆ คุณภาพชีวิตเปนมโนมติท่ี
มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมเรื่องตางๆ ท่ีสลับซับซอนไดแกสุขภาพทางกายสภาวะทางจิตระดับ
ความเปนตัวของตัวเองความสัมพันธตางๆ ทางสังคมความเชื่อสวนบุคคลและสัมพันธภาพท่ีมีตอ
สิ่งแวดลอม 

ชาญชัย อินทรประวัติ (2547: 7)ไดศึกษาและไดใหความหมายของคุณภาพ ชีวิตของบุคคล 
หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในการดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรค และไดรับการ
สนองตอบความตองการของตนเองในดานตางๆ ซ่ึงไดแก ความตองการพ้ืนฐาน ในการดํารงชีวิต 
ความตองการทางดานสังคมและจิตใจ 

ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 33) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวา หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสมไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหากับสังคมเปนชีวิตท่ีมี
ความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจสามารถดํารงชีวิตท่ีชอบทําสอดคลองกับสภาพแวดลอมคานิยมของ
สังคมสามารถแกไขปญหาตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใต
ทรัพยากรท่ีมีอยู 

สุกัญญา มาลาอี (2547: 19)  ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไดวา คุณภาพชีวิตนั้น
เก่ียวของกับองคประกอบท้ังภายในและภายนอกของมนุษยไดแกดานจิตใจความรูความสามารถและ
ความรูสึกและดานรางกายคือความมีสุขภาพท่ีดีสภาพความเปนอยูและสภาพการดํารงชีวิตท่ีดีใน
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สังคมฉะนั้นคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงเปนชีวิตท่ีมีความสุขกายสุขใจและสามารถดํารงชีวิตดวยการปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสังคมไดตามสภาวะ 

กลาวโดยสรุป คุณภาพชีวิต หมายถึง บุคคลท่ีมีชีวิตความเปนอยูท่ีมีความสุขสมบูรณท้ัง
รางกายและจิตใจไมเปนภาระแกสังคม สามารถดํารงชีวิตในบริบทวัฒนธรรมสังคมได และเปนไปตาม
ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐานท่ีพึงจะมีของสังคม 

 

 การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจะไดทําความเขาใจประเด็นสําคัญตามลําดับ ดังนี้ 
1. เหตุผลท่ีตองพัฒนา 

การพัฒนา : คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึนหรือเจริญข้ึนอยางมีเปาหมาย ดวย
วิธีการท่ีมีระบบ เหตุผลท่ีตองมีการพัฒนาก็เพ่ือยับยั้งความเสื่อม และขจัดความดอยพัฒนาใหหมดไป 
เปนการแกปญหาและนําไปสูเปาหมายท่ีดีกวา 

วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา ก็คือ “มนุษย” โดยมุงพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของมนุษยนําความรูความสามารถของตนไปพัฒนาสังคมและประเทศอีกตอหนึ่ง 

ผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ก็คือ ประชาชนแตละคน ครอบครัวทุกครอบครัว ชุมชน 
องคกรของรัฐและองคกรของเอกชน ซ่ึงทุกฝายจะตองรวมกันพัฒนา โดยมีเปาหมายหรืออุดมการณ
ของรัฐหรือสังคมเปนหลัก  

เหตุผลท่ีบุคคลจะตองพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากมนุษยแตละคนมิไดอยูเพียงคนเดียว
ในโลก แตจะตองดํารงชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนๆ ในสังคม จึงจําเปนตองพ่ึงพาบุคคลอ่ืน มีปฏิสัมพันธ
และตอบสนองตอพฤติกรรมของผูอ่ืนในสังคม ดังนั้นบุคคลจึงจําเปนตองพิจารณาเปรียบเทียบตัวเรา
กับคนอ่ืน ท้ังในดานความรู ความสามารถ ความรูสึกนึกคิด ความเปนอยูตลอดจนการแสดงออกใน
สถานการณตางๆ และนํามาปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเทากันกับคนอ่ืนๆ ในสังคม ท้ังนี้เพ่ือจะได
สื่อสารสัมพันธกันไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมท้ังการอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข 

สวนในระดับประเทศก็เชนเดียวกัน ประเทศของเราก็ไมไดเปนประเทศเดียวในโลกนี้แต
ก็ยังมีประเทศอ่ืนๆอีกนับไดรอยๆประเทศ ท่ีอยูรวมกันในสังคมโลก ดังนั้นประเทศหรือสังคมของเรา
จึงจําเปนตองพัฒนาสิ่งตางๆ ใหเจริญข้ึนจนทันเทียบกับนานาประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเราจะไดไมต่ําตอย
นอยหนาประเทศอ่ืนเขา มีเกียรติและศักด์ิศรีท่ีประเทศท้ังหลายใหการยอมรับและอยากมี
ความสัมพันธอันดีกับเรา ไมเปนท่ีรังเกียจเหยียดหยาม หรือถูกจัดใหอยูในกลุมท่ีดานหลังหรือเปน
ประเทศดอยพัฒนา (Underdeveloped Country) 

2. คุณภาพชีวิตเริ่มจากครรภมารดา 

ตลอดชวงชีวิตของมนุษยนั้น นับต้ังแตเริ่มปฏิสนธิข้ึนในครรภมารดา จวบจนกวาจะ
สิ้นชีวิต นับเปนเวลาหลายปทีเดียว ในการท่ีมนุษยจะอยูในสังคมหรือบนโลกอยางมีความสุขและมี
คุณภาพพอสมควรตามฐานะแหงความเปนมนุษยนั้น นอกเหนือจากการท่ีสังคมจะต้ังจุดมุงหมายไว
อยางไรแลว บุคคลจําเปนตองใสใจในเรื่องคุณภาพชีวิตของตนเอง และจะตองรวมมือกับหลักในการ
ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการดํารงชีวิตในดานตางๆ ของตนใหอยูในระดับท่ีดีอยางไรก็ดีการดํารงชีวิต
ของมนุษยในบางชวงอายุนั้น เปนชวงท่ีมนุษยจะตองพ่ึงพาบุคคลอ่ืนไมสามารถจะพ่ึงพาตนเองได 
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โดยเฉพาะในชวงท่ีมนุษยยังอยูในครรภมารดา เปนทารกและเปนเด็กเล็ก ซ่ึงจะตองพ่ึงพาพอแมหรือ
คนอ่ืนๆ เปนอยางมาก และเปนท่ียอมรับกันวาผูมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น จะมีองคประกอบท่ีมีอิทธิพลท่ี
สําคัญมากอยางหนึ่ง นั่นคือ พ้ืนฐานท่ีไดรับมาจากครอบครัว เริ่มต้ังแตอยูในครรภมารดา การอบรม
เลี้ยงดูในวัยเด็ก การปลูกฝงเจตคติและคุณธรรมท่ีดี การใหการศึกษาและประสบการณ ฯลฯ ซ่ึงจะทํา
ใหเด็กเติบโตข้ึนมาเปนผูมีคุณธรรม มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน มีความคิด
และพฤติกรรมเปนท่ี ยอมรับของสังคมหรือกลาวไดอยางงายๆ วา บานเปนปฐมเหตุอันแรกของการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น คุณภาพชีวิตของผูท่ีเปนพอแมและบุคคลท่ีเลี้ยงดูทารก  
จึงนับวามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอเยาวชนเปนพิเศษ การตัดสินใจและพฤติกรรมการแสดงออก
ของพอแมในเรื่องราวตางๆ ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนท้ังในดานความรูสึก 
ความคิด เจ็บใจ สติปญญา ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ดวย ท้ังนี้เพราะสถาบันครอบครัวเปนรากฐานท่ี
สําคัญของการสรางคนและสรางชาติ ดังนั้น กอนท่ีบุคคลจะตัดสินใจเลือกคูครอง ทําการสมรสมี
ครอบครัว มีบุตร เลือกขนาดครอบครัว การโยกยายท่ีอยูอาศัย ซ่ึงเรียกวา การตัดสินใจทาง
ประชากร นั้น จะตองคิดไตรตรองและพิจารณาอยางรอบคอบ และควรจะไดประเมินคุณภาพชีวิต
ของตนเองวาอยูในระดับใด มีความพรอมเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับ
สมาชิกท่ีจะเกิดมาใหมไดมากนอยเพียงใด (นิศารัตน ศิลปเดช, 2540) 
 

ความตองการของมนุษยตามหลักมาสโลว   
Maslow (1954) เสนอวา มนุษยทุกคนเกิดมาโดยธรรมชาติแลวมีความพรอมท่ีจะทําสิ่งท่ีดี 

หากเขาไดรับความตองการตามลําดับ ซ่ึงแสดงไวในรูปของฐานพีระมิด โดยความตองการลําดับแรก
จะมีมากท่ีสุดเปนความตองการพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนขาดไมได ไปจนถึงความตองการสูงสุดในบันได
ข้ันท่ี 5 ซึ่งความตองการท้ัง 5 ข้ัน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความตองการดานรางกายหรือดานกายภาพ (Physiological Needs) 
   คือความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงมีและพึงตองการเพ่ือการดํารงชีวิตใหอยู

รอด นึกงายสุดคือปจจัย 4 ไดแก อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ซ่ึงความตองการ
เหลานี้ถือวามีความจําเปน หากมนุษยไมไดรับความตองการเหลานี้อยางเพียงพอก็จะสงผลตอ
คุณภาพของรางกายตลอดจนประสิทธิภาพของการทํางานใหประสบความสําเร็จอยางแนนอน 
ยกตัวอยางบางประเทศในทวีปแอฟริกาท่ีเกิดภาวะทุกขภิกขภัย ขาดแคลนท้ังอาหาร น้ําและยารักษา
โรค เนื่องจากเกิดความขัดแยงและสงครามกลางเมือง พลเมืองไมไดรับความตองการนี้อยางเพียงพอ
จึงสงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมทุกดาน 

2. ความตองการดานความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) 
   หลังจากท่ีมนุษยไดรับความตองการพ้ืนฐานเพียงพอแลว เขาจะเริ่มมีความตองการท่ี

เพ่ิมข้ึนคือการมีชีวิตอยูรอดและปลอดภัย เขาจึงตองการครอบครัวท่ีอบอุน ตองการการงานท่ีม่ันคง 
เพ่ือนําไปสูความม่ันคงของฐานะและการเงิน การมีรายไดท่ีม่ันคง มีเจานายและเพ่ือนรวมงานท่ีดี 
ลวนจัดอยูในความตองการนี้ ท่ีจะยังใหเกิดความสําเร็จท้ังในเรื่องสวนตัวและการงานอยางแนนอน 
หากเขาไดรับความรูสึกวาม่ันคงและปลอดภัย 
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3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Need) 
   เราปฏิเสธไมไดวามนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกัน ดวยเหตุผลนี้มนุษยจึงเกิด

ความตองการข้ันท่ี 3 คือการมีเพ่ือน มีครอบครัว คนรัก มีการยอมรับในความสามารถและตัวตน 
ความเปนพวกพอง และสิ่งสําคัญสุดคือ “ความรัก” ท่ีเปนสิ่งจรรโลงใหโลกนี้มีความสงบสุข สังคมเกิด
ความปรองดอง ความรักมีหลากหลายระดับ แตเชื่อแนวามันเปนสิ่งท่ีดีท่ีชวยเชื่อมตอความรูสึก ไมวา
จะเกิดข้ึนกับใครก็ตาม 

4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) 
    เม่ือมนุษยเติบโตมาถึงจุดหนึ่ง ท่ีมีความตองการดานกายภาพ ความปลอดภัย ความรัก 

เพียบพรอมสมบูรณ เขาจะเริ่มมีความตองการอีกข้ันคือความกาวหนาและการยอมรับในคุณคาของ
ตนจากบุคคลอ่ืนรอบขาง ความตองการการยกยองชมเชย โดยแบงเปนการนับถือตนเอง คือการเห็น
คุณคาของตนเอง เชื่อม่ันวาตนเองมีความรูความสามารถ และสามารถประสบความสําเร็จได และการ
ยอมรับการนับถือจากผูอ่ืนหรือคนรอบขาง คือการไดรับการยกยองชมเชย ใหรางวัล เชิดชูจากบุคคล
อ่ืนรอบขางนั่นเอง 

5. ความตองการความสมบูรณของชีวิต (Self-Actualization Needs) 
 เปนความตองการข้ันสูงสุด ท่ีมนุษยนอยคนจะไปถึงได เริ่มจากการท่ีตองไดรับความ

ตองการท้ังสี่ดานขางตนอยางเพียงพอกอน ความตองการนี้มาสโลวอธิบายวา เปนความตองการและ
ความปรารถนาท่ีมนุษยจะใชความสามารถและศักยภาพท่ีมีท้ังหมดในการสรางสรรคสิ่งตางๆ เทาท่ี
เขาพึงจะทําไดตามศักยภาพ เชน เม่ือเปนนักดนตรีก็พยายามพัฒนาตนเองใหเปนนักดนตรีท่ีเลนเกง
ท่ีสุด ดวยการฝกฝน เปนตน 
 

คุณลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพดีของคนไทยในศตวรรษท่ี 21  
การมีชีวิตหรือใชชีวิตใหมีคุณภาพหรือความผาสุกของชีวิต ยอมเปนสิ่งท่ีปรารถนาของทุก

คน และสังคม เพ่ือใหการดํารงอยูมีความสุข สงบรวมกัน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเปนการ
พัฒนาท่ีเริ่มตนจากการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน ปรับปรุงการดําเนินชีวิตให
สอดคลองและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะชีวิตท่ีมีคุณภาพดีของคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ดังตอไปนี้ (สมชาย ศรีวิรัตน, 2555) 

1. ดานรางกาย ใหความสําคัญกับสุขภาพรางกาย ใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ และความพิการใดๆ 

2. ดานอารมณ สรางสุขภาพจิต และบริหารอารมณใหมีความสนุกสนานราเริง ไมมี
ความเครียดหรือวิตกกังวลตอการเรียน หรือตอการปฏิบัติงาน ในหนาท่ีรับผิดชอบ มีแตความเจริญหู 
เจริญตา เจริญใจ มองโลกในแงดีตลอดไป 

3. ดานสังคม สรางความยอมรับ และยกยองจากสังคม และ เคารพนับถือการยอมรับ
ความรูสึกเปนเจาของ และความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม 

4. ดานความคิด เรียนรู เพ่ิมเติม เพ่ิมทักษะความรูใหกับตนเอง เพ่ือท่ีจะไดท่ีจะไดรูและ
เขาใจในสิ่งตางๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการคิดคนหาวิธีการปองกันแกไขปญหาท้ังหลาย 
ใหตัวเองไดดํารงชีพอยูอยางสุขสบาย 
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5. ดานจิตใจ เสียสละ หรืออุทิศตนใหเปนคนท่ีมีคุณคา มีประโยชนตอชุมชน เปนท่ีพ่ึงท่ียึด
เหนี่ยวทางใจ มีความม่ันใจวาชีวิตนี้มีคุณคามีความสุขหรือมีชีวิตท่ีดีกวาในอนาคต ไดรับความหลุดพน
จากทุกขท้ังหลาย 

6. ดานปญญา พัฒนาทักษะ ความรู ประสบการณตางๆ เพ่ือใหสามารถคิดพิจารณาเรื่อง
ตางๆ ไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงปญญาจะแตกฉานในบุคคลไดนั้น จําเปนจะตองมีการศึกษาเลาเรียนมี
ความสนใจเอาใจใสตอวิชาความรูท่ีครูอาจารยอบรมสั่งสอนเพ่ือใหเปนผูมีความรูความสามารถและ
นําไปพัฒนาชีวิตท่ีมีคุณคาตอไปภายภาคหนา 

7.ดานความมีวินัย สรางวินัยในตนเอง เคารพและปฏิบัติตอภาระหนาท่ีตางๆ ท่ีมีอยูใหอยู
ในกรอบของขอบังคับของกฎเกณฑท่ีไดกําหนดข้ึน ไมประพฤติตนออกนอกลูนอก 
 
 ตัวช้ีวัดในการวัดคุณภาพชีวิต  
 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตมีอยูเปนจํานวนมากท้ังโดยรวมและเฉพาะเรื่อง  ผูเขียนขอยกตัวอยาง 
2 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีมีความจําเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังตอไปนี้ 
 1. ความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน  
 ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) คือขอมูลในระดับครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจําเปน
พ้ืนฐานของคนในครัวเรือนในดานตางๆ เก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีไดกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําไววา คนควร
จะมีคุณภาพชีวิตในแตละเรื่องอยางไรในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ  ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน บริหารการ
จัดเก็บโดยคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) คณะกรรมการ
ประกอบดวยผูแทนสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังประชาชนเองท่ีจะได
รับทราบขอมูลสถานการณคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว และสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึนไดดวยตนเอง ตลอดจนภาครัฐและเอกชนสามารถนําขอมูลในภาพรวมระดับหมูบาน ชุมชน 
ไปใชในการตัดสินใจเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน
ตอไป  โดยเครื่องชี้วัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีประกาศใชอยูในปจจุบันมี 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ประกอบดวย หมวดสุขภาพ
ดี มี 7 ตัวชี้วัด  หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด หมวดท่ี 3  การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด หมวดท่ี 4  
การมีงานทําและรายได  มี 4 ตัวชี้วัด  และหมวดท่ี 5  คานิยม  มี 9 ตัวชี้วัด  (กรมการพัฒนาชุมชน, 
2559: 3-9) ดังตารางท่ี 8.6 
 
ตารางท่ี 8.6 ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน 
  

ท่ี หมวดท่ี 1 สุขภาพ  มี 7 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 1-7 ) หนวย 
1 เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป คน 
2 เด็กแรกเกิด ไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน คน 
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกัน คน 
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน ครัวเรือน 
5 ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนอยางเหมาะสม ครัวเรือน 
6 คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป คน 
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ตารางท่ี 8.6 ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐาน (ตอ) 
 

7 คนอายุ 6 ปข้ึนไป  ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆละ 30 นาที คน 
ท่ี หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม ม ี7 ตวัช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 8-14 ) หนวย 
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพมั่นคงถาวร ครัวเรือน 
9 ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตร

ตอวัน 
ครัวเรือน 

10 ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน ครัวเรือน 
11 ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ครัวเรือน 
12 ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 
13 ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี ครัวเรือน 
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครวัเรือน 
ท่ี หมวดท่ี 3  การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 15-19 ) หนวย 
15 เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอยวัยเรียน คน 
16 เด็กอาย ุ6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป คน 
17 เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา คน 
18 คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับ

การฝกอบรมดานอาชีพ 
คน 

19 คนอายุ 15 – 59 ป  อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได คน 
ท่ี หมวดท่ี 4  การมีงานทําและรายได  มี 4 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 20-23 ) หนวย 
20 คนอายุ 15 – 59 ป มีอาชีพและรายได คน 
21 คนอายุ 60 ป ข้ันไป มีอาชีพและรายได คน 
22 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป คน 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน 
ท่ี หมวดท่ี 5  คานิยม  มี 9 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดท่ี 24-31 ) หนวย 
24 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา คน 
25 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ คน 
26 คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง คน 
27 ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน คน 
28 ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
29 ผูปวยเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คน 
30 ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน หรือทองถ่ิน ครัวเรือน 
31 ครอบครัวมีความอบอุน ครัวเรือน 

 
2. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

      การพัฒ นาท่ียั่ งยืน  (Sustainable Development: SD) เริ่มตนจากการประชุม
สหประชาชาติ ครั้งท่ี 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในป 1992 (2535) ประเทศสมาชิก
ต า งๆ  ป ระชุ ม ร วม กัน ในหั วข อ ว าด ว ยสิ่ งแวดล อมและการ พั ฒ นา (Environment and 
Development) และไดเห็นชอบใหประกาศหลักการแหงสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการ 21 
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(Agenda 21) สําหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเปนแผนแมบทของโลกสําหรับ
การดําเนินงานท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และใน
เวลาตอมาไดมีการจัดทําเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 
MDGs) จํานวน 8 เปาหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2543 -2558) และเพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่องของการพัฒนา องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาข้ึนใหมโดยอาศัย
กรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมี
ความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปขางหนาท่ีจะใชเปนทิศทางการพัฒนาของ
ประชาคมโลก ตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดย
ประกอบไปด วย 17 เป าหมาย (Goals) 169 เป าประสงค  (Targets) โดยเป าหมายตางๆ 
ประกอบดวย (พัชรินทร อรุณรัติยากร, 2560: ออนไลน)  
 
ตารางท่ี 8.7 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals: SDGs 
 
เปาหมายท่ี ช่ือเปาหมาย 

1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทํา

เกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
3 สรางหลักประกันใหคนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวัย 
4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการ

เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 
5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง 
6 สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการบริหารจัดการนํ้าและการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน 
7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ียอมเยา และยั่งยืน 
8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และครอบคลุม และการจางงานเต็มอัตรา และงานท่ีมี

คุณคาสําหรับทุกคน 
9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความตานทานและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 
10 ลดความไมเทาเทียมท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 
11 ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ความตานทานและยืดหยุนตอการ

เปลีย่นแปลงอยางครอบคลุมและยั่งยืน 
12 สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
14 อนุรักษและใชมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อยางยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
15 ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน การบริหารจัดการปาไมท่ียั่งยืน การ

ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟนฟูสภาพดินและหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ตารางท่ี 8.7 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals: SDGs (ตอ) 
 
เปาหมายท่ี ช่ือเปาหมาย 

16 สนับสนุนสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน จัดใหมีการเขาถึงความยุติธรรม
สําหรับทุกคน และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุก
ระดับ 

17 เสริมสรางความแขงแกรงของกลไกการดําเนินงานและฟนฟูหุนสวนความรวมมือระดับโลกเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 
  สรุป คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรตองมีความสมบูรณในหลายๆ ดานท้ังดานรางกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงประชากรควรไดรับชีวิตท่ีมีคุณภาพต้ังแตเกิดจนตายเปน
บุคคลท่ีลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคมไทยในยุคปจจุบันอยางยั่งยืนตามมาตรฐานตัวชี้วัดความจําเปน
ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนและมาตรฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของสังคมโลกท่ียึดการพัฒนาคนเปน
ศูนยกลางดวย 

 
บทสรุป 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรโดยเฉพาะอัตราการเพ่ิมและลดของจํานวน
ประชากรในประเทศจะมีผลตอสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม  ท้ังนี้ยังสงผลตอการเกิดปญหาประชากร
โดยเฉพาะประชากรท่ีมีจํานวนมากข้ึนยอมสงผลกระทบตอวีถีชีวิตความเปนอยูทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตประชากรก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเพราะประชากรก็อยูใน
โครงสรางของสังคมนั่นเอง ปญหาท่ีเก่ียวกับประชากรมีหลายอยาง อาทิ คุณภาพการศึกษาตํ่าทําให
ประชากรขาดความรูโดยเฉพาะการอานไมออกเขียนไมได ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญของการศึกษา
ชาติ  การวางงานของประชากร การอพยพยายถ่ินเนื่องจากมีขอจํากัดหลายอยางในถ่ินท่ีอยูอาศัยเดิม
จําทําใหตองอพยพยายถ่ินไปทํางานท่ีอ่ืนเพราะปจจัยดานเศรษฐกิจเปนแรงกระตุน  ตลอดจนปญหา
ดานสุขภาพโรคภัยไขเจ็บของประชากร  

อยางไรก็ตาม ภาครัฐไดพยายามท่ีจะแกไขปญหาโดยกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในแตละฉบับและมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือใหสอดคลอง
ตามสถานการณของสังคมในยุคนั้นๆ มีท้ังมีการเปลี่ยนควบคุมโครงสรางประชากรโดยมีเปาหมายท้ัง
การพัฒนาประเทศโดยการยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร เพ่ือเกิดความอยูเย็นเปนสุขของคนในสังคม และเพียบพรอมไปดวยสวัสดิการท่ีครบถวน 
รายไดท่ีม่ันคง สุขภาพท่ีดี ไดรับการศึกษา และเปนคนท่ีไทยท่ีพึงประสงคตามตัวชี้วัดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนท้ังในระดับโลกและระดับประเทศซ่ึงการพัฒนาของรัฐนั้นตองระลึกเสมอวา ชาติจะอยูไดดวย
ประชากรท่ีมีคุณภาพ มิใชปริมาณแตอยางเดียว 
 

 



 244 

คําถามทายบท 
 

1. หากประชากรมีอัตราการเกิดตํ่า และผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมข้ึนแตมีอัตราการตายท่ีนอยจะ
สงผลตอการพัฒนาประเทศอยางไรจงอธิบาย 

2. ทานคิดวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจมีครอบครัวและวางแผนการมีบุตรของคนในสังคมไทย
ปจจุบัน มีปจจัยใดบาง พรอมยกตัวอยางประกอบ 

3. การกลายเปนเมืองสงผลตอปญหาสังคมอยางไรจงอธิบาย 
4. หากประชากรมีอัตราการเกิดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจะมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

อยางไร 
5. สวัสดิการสังคมท่ีประชากรควรไดรับจากรัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีอะไรบาง พรอมอธิบาย 
6. กระทรวงหรือหนวยงานใดบาง ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร อยางไร 

อธิบาย 
7. นักพัฒนานําความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไดอยางไร  
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